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anosO Mo
UM RECADO 
PARA BRASÍLIA

ESCOLA LEGISLATIVA
A Câmara Municipal de Paracatu inaugu-

rou, no último dia 19, a Escola Legislativa 
Vereador Romildo Parreiras Lages, com a 
finalidade de oferecer suporte às atividades 
do Poder Legislativo; profissionalização aos 
servidores, subsidiar projetos e promover a 
identificação com a missão do Legislativo. 
“Estou empenhado em colocar em prática 
ações como a visita de alunos da rede públi-
ca à Câmara, para contribuir no processo de 
educação e cidadania. Assim, teremos jovens 
líderes, que saibam cobrar de seus governan-
tes e representar a sociedade”, esclarece o 
presidente João Arcanjo. PÁGINA 10

O presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio, fez um balanço do 
movimento do último dia 24, quando 578 prefeituras mineiras pararam, em protesto contra a queda nos repasses do 
Fundo de Participação dos Municípios. De acordo com Antôno Júlio, cidades de vários portes passam pelo mesmo 
problema e seus gestores estão desesperados, pois “a situação é insustentável”, para a maioria das 853 de Minas. Se-
gundo Júlio, as manifestações fizeram chegar esta preocupação a Brasília, para que o governo federal tome providên-
cias. “Brasília precisa entender que o cidadão vive nos municípios”, pondera.  Para o presidente da Associação dos 
Municípios do Noroeste de Minas e prefeito de Natalândia, Uadir Pedro Martins de Melo, a concentração de recursos 
no governo federal dificulta a vida nos municípios, que têm receita pequena e inúmeras obrigações. PÁGINA 10

Energia solar 
para aliviar rios
Água de menos, sol demais. O assunto prin-

cipal era o uso racional dos recursos hídricos, 
mas as novas perspectivas de geração de ener-
gia solar em Minas foram destaque no oitavo 
encontro regional do Seminário Legislativo 
Águas de Minas III - Os Desafios da Crise Hí-
drica e a Construção da Sustentabilidade, reali-
zado em Paracatu, dia 18 de agosto, coordena-
do pelo deputado Iran Barbosa, presidente da 
Comissão Extraordinária das Águas. Ele anun-
ciou a inclusão de Paracatu na área de estudos 
para implantação de um complexo de geração 
de energia solar no Estado. Segundo o parla-
mentar, o estímulo a essa nova matriz energé-
tica é uma alternativa para não sobrecarregar o 
uso dos recursos hídricos. PÁGINA 7

Papa Francisco canta cântico 
das criaturas em nova encíclica 
O papa Francisco 

convida a todos a re-
ceberem com “atitude 
de abertura” a encícli-
ca Laudato Si (Louva-
do seja) - Sobre o cui-
dado da casa comum, 
divulgada ainda no dia 
18 de junho e publicada em português pelas 
Edições Paulinas. No documento - inspirado 
no Cântico das criaturas, de São Francisco de 
Assis - o papa estabelece uma “relação íntima 
entre os pobres e a fragilidade do planeta” e 
a convicção de que tudo está estreitamente 
interligado no mundo. O sentido humano da 
ecologia, a grave responsabilidade da política, a 
cultura do descartável e a proposta de um novo 
estilo de vida são os eixos da encíclica, a pri-
meira sobre questões ambientais. PÁGINA 7

Do alto da tribuna da Câmara, o ve-
reador Ragos Oliveira (PT), anunciou, na 
noite de 24 de agosto, que a presidente 
Dilma Roussef  virá a Paracatu entregar as 
residências construídas pelo Minha Casa, 
Minha Vida, no São Domingos, desti-
nadas aos descendentes de quilombolas. 
Ragos disse que só está esperando a con-

EDITAIS PARA MICROS
O vereador Joãozinho Contador soli-

citou, no último dia 17, que o Município 
reconsidere alguns editais de licitação para 
dar abertura à participação das micro e pe-
quenas empresas que, na sua opinião, estão 
sendo excluídas da prestação de serviço, 
devido às exigências dos editais. Contador 
afirmou que as pequenas garantem muitos 
empregos no País e precisam de mais aten-
ção. “As licitações no Município estão le-
gais, o que peço é que tenham prerrogativas 
para microempresas. PÁGINA  10

SINALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO
O vereador Marlon Gouveia pediu, no úl-

timo dia 17, mais atenção do Executivo para 
com a sinalização de trânsito da Cidade. Para 
ele, as faixas de pedestres e placas já não são 
mais vistas, devido à ação do tempo, cau-
sando riscos principalmente aos pedestres. 
Gouveia pediu ao líder do governo, Hamil-
ton Batista, que levasse a questão ao prefei-
to. “Pintaram as faixas, mas a tinta era de má 
qualidade e, agora, estamos sem sinalização 
nas ruas”, alerta o vereador. PÁGINA  2

PROMESSA DE RAGOS
firmação oficial da presidência da Cai-
xa para anunciar a visita de Dilma. Ana 
Terra, assessora de Imprensa Regional 
da Presidência da República, no entanto, 
afirmou a O Movimento, na manhã do 
último dia 27, que a agenda da presidente 
na previa viagem para Paracatu nos pró-
ximos 15 dias. 

Uadir Martins, da Amnor: 
Receita pequena e 
inúmeras obrigações

As pequenas cidades mineiras vivem em situação 
de penúria com a queda nos repasses do FPMAntônio Júlio, da AMM: 

O cidadão vive nos municípios
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Somos escravos da tecnologia? 
*Glauber Cesar Rodrigues

Nos dias de hoje não há como 
um empresário por exemplo im-
plementar excelência em sua atu-
ação profissional e/ou em seus 
negócios sem utilizar de ferra-
mentas tecnológicas, tais como 
computador, lap top, smartpho-
ne, dentre outras tecnologias. 
Não existe possibilidade também 
de um estudante fazer uma pes-
quisa acadêmica com rapidez, 
trocar ideias, enviar e receber ma-
terial sem o auxílio da internet... 

São apenas dois exemplos, 
mas vão ajudar você a entender 
do que estamos falando!

A rapidez das informações e 
a alta competitividade por um 
emprego ou um destaque profis-
sional faz com que cada vez mais 
se utilize das novas formas ou de 
todas as formas de comunicação 
para estar sempre por dentro de 
tudo, sempre atualizado. No en-
tanto, existem pessoas, que se 
tornam escravos da tecnologia 
prejudicando muito a sua qua-
lidade de vida tanto no aspecto 
profissional quanto pessoal. 

Essas pessoas “enlouquecem” 
quando tem algum problema em 
seu computador ou outro apare-
lho celular, ficando até com sen-
timentos de impotência diante 
da situação. Para estas pessoas, 
viver, na circunstância de “isola-
mento de tudo e de todos”, tor-
na-se quase impossível. 

Segundo vários estudos, mas 
também segundo nossa própria 
observação a maioria dos casos 
de estresse, tem alguma relação 
com essa incessante busca por 
produtividade, por metas, para 
ficar bem informado etc. A pes-
soa pode até desenvolver Trans-
tornos Psicossomáticos que nor-
malmente estão ligados à fadiga 
crônica, freqüentes dores de ca-
beça, dores nas costas, pescoço, 
dores musculares e de coluna, 
problemas com o sono e outras 
desordens inclusive intestinais. E 
isso não sou eu que estou falan-
do não, mas assim como eu, você 
também pode comprovar isso na 
sua vida e ao seu redor, basta ob-
servar.

Aliás, tem uma forma mais 
fácil ainda de você comprovar 

Momentos de Crise 
- Empreendedorismo & Desafios!

“O que para uns é crise para outros é oportunidade”. 
*Gilcler Regina

O empreendedorismo no Brasil ainda vive a sua infância. Aqui nós 
temos juros altos e tributos excessivos. Só isso já seria suficiente para 
desanimar qualquer pessoa que tem foco em negócios.

A grande virtude da crise é que ela provoca o desconforto e como nós 
gostamos de conforto, vamos lutar para voltar a ele. A palavra crise nos 
ideogramas japoneses e chineses coloca a mesma palavra entre adversida-
des e oportunidades. Quem nasce na crise tem chances maiores de sobre-
vivência. Precisamos aprender aqui a especular menos e produzir mais.

Peter Drucker já falava que o Brasil prima pela versatilidade e poder 
de adaptação, o que credencia o país a aproveitar novas oportunidades.

Hoje nós temos que ter mais atenção aos pequenos negócios. Um 
exemplo vem dos Estados Unidos onde as jovens empresas foram res-
ponsáveis pela geração de 90% dos empregos nos últimos vinte anos e 
por 95% das inovações radicais e ainda 50% das inovações tecnológicas 
desde a segunda guerra mundial.

No Brasil as pequenas empresas representam 98,7% do total e cria-
ram 96% dos empregos nos últimos cinco anos.

Será então o empreendedorismo uma loucura? Nas palavras de Ani-
ta Roddick, fundadora das lojas inglesas Body Shop nós lemos: “Há 
uma linha tênue entre a mente de um empreendedor e a de um louco. O 
sonho do empreendedor é quase uma loucura, e quase sempre isolado. 
Quando você vê algo novo, sua visão, geralmente, não é compartilhada 
pelos outros. A diferença entre um louco e um empreendedor bem-
sucedido é que este pode convencer os outros a compartilhar de sua 
visão. Esta é a força fundamental para empreender”.

Nosso maior problema por aqui é erradicar de vez a corrupção e ace-
lerar as reformas. Por outro lado, muitos empreendedores foram à falên-
cia por desconhecer conceitos básicos de administração e contabilidade.

Hoje, as empresas de sucesso são cada vez menores, mais especia-
lizadas, mais eficientes e, sobretudo mais rápidas. Jack Welch no auge 
da GE que disse que gostaria de ver a gigante General Electric com a 
velocidade de uma pequena empresa.

O maior desafio dos momentos de crise é vencer a desconfiança 
da própria crise e entender essa realidade só muda com trabalho, com 
dedicação, com mudança de mentalidade e, sobretudo com atitude. O 
rei Salomão no livro de Provérbios disse: “O homem, assim como ele 
pensa, assim ele é”.

Pense nisso, uma boa semana, um forte abraço e esteja com Deus!

* Palestrante com experiência em vendas, varejo, 
atacado, liderança e motivação. Escritor com 10 livros 
editados. Muitos eventos de CDLs e ACEs em todo 
país. Mais de três milhões de livros vendidos. Sua 
palestra mostra que pessoas estão vencendo nas 
piores cidades e fracassando nas melhores cidades.
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coMarca DE Paracatu-MG - PriMEira Vara - EDitaL 
DE citaÇão - PraZo trinta DiaS - o Dr. antônio Fortes 
de Pádua neto, Juiz de Direito na  Primeira Vara da comarca 
de Paracatu, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc...  
FaZ SaBEr a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria da 1ª 
Vara, se processam os termos de uma ação de usucapião nº 
0021020-07.2013.8.13.0470, movida por Maria LuiZa Gon-
ÇaLVES, brasileira,  solteira, professora, inscrita no cPF sob 
o nº 389.049.186-34, Maria JÚLia GonÇaLVES, brasileira, 
solteira, professora, inscrita no cPF sob o nº 494.489.436-87, 
Maria criStina GonÇaLVES, brasileira, solteira, comer-
ciante, inscrita no cPF sob o nº 524.671.041-68, ZELia Ma-
ria GonÇaLVES, brasileira, do lar, inscrita no cPF sob o nº 
632.870.486-00, JoSÉ LuÍS GonÇaLVES, brasileiro, divorcia-
do, inscrito no cPF sob o nº 400.403.566-04, JoSÉ BEnEDito 
GonÇaLVES, solteiro, inscrito no cPF sob o nº 384.960.111-
00, LuiS carLoS GonÇaLVES, casado, inscrito no cPF sob 
o nº 855.532.476-91, MaYra GonÇaLVES SiLVa, estudante, 
inscrita no cPF sob o nº 019.770.621-56, roDriGo GonÇaL-
VES SiLVa, estudante, inscrito no cPF sob o nº 045.344.201-
37, todos tendo como procuradora Beatriz andreata Gonçalves, 
inscrita na oaB/MG 96.998, sobre: ‘uma área de 653,00 m² 
(seiscentos e cinquenta e três metros quadrados), situada na 
Zona urbana desta cidade, na av. Quintino Vargas, 339, com a 
rua José de Sousa Mundinho, 89, conforme divisas e confron-
tações do memorial descritivo juntado às ff. 36/38 dos autos’, 
e por este cita o ESPÓLio DE FranciSco DE araÚJo FEr-
rEira e s/m LEoDÍLia carVaLHo DE araÚJo e EVEntu-
aiS HErDEiroS DEStES, os rÉuS auSEntES, incErtoS e 
DESconHEciDoS, bem como EVEntuaiS intErESSaDoS, 
para os termos da ação supra, podendo contestá-la, querendo, 
no prazo de 15 (quinze) dias, que correrá em Secretaria a par-
tir do término do prazo do presente edital, ficando advertidos 
nos termos do artigo 285 do cPc, que, não sendo contestada 
a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros os 
fatos articulados pelo autor. E, para conhecimento de todos, 
expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na 
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pa-
racatu, Estado de Minas Gerais, aos vinte e nove dias do mês 
de julho de 2015. (aa) Elson c. Soares França, Escrivão Judi-
cial, assino. antônio Fortes de Pádua neto, Juiz de Direito.

A obra de construção da pista de skate do Bairro Jóquei Clube  foi ini-
ciada na última sexta-feira. A obra é uma antiga demanda dos jovens que 
praticam este esporte na Cidade e terá o necessário padrão de segurança.  

A verba para custear veio do Ministério dos Esportes e da Prefeitu-
ra. A contribuição federal é fruto de uma emenda do deputado Lincoln 
Portela (PR), a pedido da vereadora Marli Ribeiro (PTB).  

A emenda também contempla a reforma da quadra de esportes do 
Nossa Senhora de Fátima. A pista do Jóquei deve ficar pronta em até 
três semanas e a quadra começará a ser reformada nos próximos dias.

“Estas conquistas são frutos da luta que começou em 2013, quando 
recebi os moradores do Senhora de Fátima. Também recebi a Asso-
ciação dos Skatistas de Paracatu, que pediam uma pista nos padrões 
técnicos adequados para a prática do esporte’, revela Marli Ribeiro. 

A vereadora, então, apresentou requerimentos em busca dos recur-
sos e procurou o deputado Lincoln Portela, que abraçou a causa e pro-
videnciou a  emenda. “O prefeito Olavo Condé logo se sensibilizou e 
empenhou todos os esforços para que as obras fossem executadas para 
o bem da comunidade”,  afirma a vereadora.

ESPORTEFORMATURA 

DIA DO SOLDADO

RUA DO LAZER

Marli comemora construção de pista de 
skate e reforma de quadra de esportes

Setecentas e cinquenta e duas crianças e adolescentes viveram um 
momento especial, no último dia 20, quando se formaram no Proerd 
(Programa Educacional de Resistência às Drogas). São alunos do 5º e 
7º ano das escolas públicas e particulares, atendidos no primeiro semes-
tre pelo 45º BPM. Em Paracatu, mais de 19 mil jovens já participaram 
do programa de combate as drogas e  violência.

TRÂNSITO
Marlon cobra 
manutenção 
de sinalização
O vereador Marlon Gouveia 

(PHS) (foto ao lado) pediu, no últi-
mo dia 17, mais atenção do Executivo 
para com a sinalização de trânsito da 
Cidade. Para ele, a horizontal (faixas 
de pedestres, parada obrigatória, etc.) 
e a vertical (placas) já não são mais 
vistas, devido ao desgaste pela ação do tempo, causando riscos princi-
palmente aos pedestres.

Gouveia pediu ao líder do governo, Hamilton Batista (PSDB), que 
levasse a questão até o prefeito. “Certa vez, pintaram as faixas e, logo, o 
vento levou, porque a tinta era de má qualidade e, agora, estamos sem 
sinalização nas ruas”, reclama o vereador.

Para o vereador, as faixas devem ser bem visíveis nas portas das 
escolas, pois, da forma que estão, carros atropelam os estudantes. “Os 
idosos E todos os pedestres precisam das faixas visíveis. Hoje, temos 
que adivinhar onde estão as faixas”, disse Marlon Gouveia.

Joãozinho Contador (PSDB), que é da base do governo, disse que 
não se deve por em risco  a vida das pessoas e uma licitação está em an-
damento para a manutenção da sinalização. “O motorista de Paracatu é 
muito educado, mas é necessário ter faixa”, observou.

Já Glewton de Sá (Pros) alertou que Paracatu já foi tema de matéria 
nacional no jornalismo sobre o respeito nas faixas de pedestres, mas 
agora não temos mais faixas. Ele sugeriu a  mesma tinta da sinalização 
em rodovias para sinalizar as ruas.

Oswaldinho da Capoeira (PMDB) alertou para outro problema o 
dos cadeirantes e reclamou que eles não conseguem transitar pela Ave-
nida Quintino Vargas, já que nas passagens de uma pista para outra 
existe uma ferragem “horrível” que impede o trânsito de quem tem 
qualquer tipo de necessidade especial. 

O Sesc-Laces, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Esporte, 
realizou em 22 de agosto, a Rua 
do Lazer, na Avenida Olegário 
Maciel, destinada às famílias, com 
oficinas de pintura fácil, confec-
ção de porta-retratos, agenda e  
brinquedos. O Sesc contou com 
o apoio da Prefeitura, do Sindco-
mércio, da Câmara dos Dirigentes 
Lojistas e da Associação Comer-
cial e Empresarial.

No Dia do Soldado, 25 de agosto, a Igreja Presbiteriana de Paracatu 
homenageou  àqueles que fazem a segurança do País,  no serviço mi-
litar ou nas forças armadas, protegendo nossas vidas, terras, mares e o 
espaço aéreo. 

Marli Ribeiro vem lutando pelas obras desde 2013. 
A construção da pista de skate já começou

o que estou falando, observe. O 
aborrecimento quando a internet 
cai, a impaciência pela veloci-
dade da rede, a incapacidade de 
concentração sem o celular na 
mão, os sentimentos depressivos 
quando não consegue responder 
aquela mensagem, além de fre-
qüentes conflitos interpessoais 
no ambiente de trabalho, na vida 
social e dentro da própria família.

Mas, vamos lá...  disso você já 
sabe né??

Vamos agora falar um pouco 
sobre as maneiras de se evitar 
que alguém fique escravo da tec-
nologia? 

Os aspectos positivos da tec-
nologia são inegáveis, podemos 
nos comunicar a qualquer hora, a 
qualquer momento, no entanto é 
preciso ter bom sendo e observar 
a hora de se enviar uma mensa-
gem ou cobrar uma resposta de 
alguém.

Penso que a melhor forma 
de cuidarmos da saúde neste 
sentido é através da informação 
e orientação visando promover 
reflexões e o viver de cada um 
e, a partir daí, proporcionar con-
dições de mudança no estilo de 
vida pessoal e profissional, afinal 
de contas está tudo intimamente 
interligadas, não tem jeito.

O ser humano necessita de 
certa quantidade de pressão para 
cumprir suas tarefas diárias, ser 
estimulado a perseguir novos 
objetivos, no entanto, o negativo, 
é que quando uma tarefa exige 
uma quantidade exagerada de 
energia para ser desempenhada, 
aí você começa a misturar horá-
rios e compromissos.

Mas você pode sim usar a in-
ternet, computador celulares de 
maneira saudável, basta colocar 
limites quanto às horas dedicadas 
à profissão, limitar seus contatos 
pessoas e saber que você precisa 
de um tempo presencial com sua 
família, seus amigos e resgatar 
uma vida saudável. Simples as-
sim...

Lembre-se, qualquer tipo de 
dependência pode ocasionar pre-
juízos pra você. Dessa forma, 
cabe a cada um de nós optarmos 
por uma vida saudável ou a de-
pendência. É uma questão de es-
colha e de força de vontade.

ViDa DiGitaL
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SICOOB CREDIPARNOR
Relatório da Administração

Senhores associados,

Submetemos à apreciação de V.S.as as Demonstrações contábeis do semestre findo em 30/06/2015 da coope-
rativa de crédito de Livre admissão do noroeste de Minas Ltda. – SicooB crEDiParnor, na forma da Legislação 
em vigor.

1.Política Operacional

Em 2014 o SicooB crEDiParnor completou 19 anos mantendo sua vocação de instituição voltada para fomen-
tar o crédito para seu público alvo, os cooperados. a atuação junto aos seus cooperados se dá principalmente através 
da concessão de empréstimos e captação de depósitos. 

2. Avaliação de Resultados

no primeiro semestre de 2015, o SicooB crEDiParnor obteve um resultado de r$ 3.441.910,79 representando 
um retorno sobre o Patrimônio Líquido de 8,70%.

3. Ativos

os recursos depositados na centralização Financeira somaram r$ 32.650.000,01, Por sua vez a carteira de créditos 
representava r$ 75.130.884,70.

a carteira de crédito encontrava-se assim distribuída:

carteira rural   r$ 11.308.564,91  15,02%
carteira comercial  r$ 63.822.319,79   84,20%

4. Captação

as captações, no total de r$ 55.962.055,77 apresentaram uma evolução em relação ao mesmo período do exercí-
cio anterior de 54,34%.

as captações encontravam-se assim distribuídas:

Depósitos à Vista r$ 19.260.505,62     34.42%
Depósitos a Prazo r$  36.701.550,15    65,58%

os Vinte Maiores Depositantes representavam na data-base de 30/06/2015 o percentual de 47,27% da captação.

5. Patrimônio de Referência

o Patrimônio de referência do SicooB crEDiParnor era de r$ 38.133.975,08. o quadro de associados era com-
posto por 6.187 cooperados, havendo um acréscimo de 15,21% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

6. Política de Crédito

a concessão de crédito está pautada em prévia análise do propenso tomador, havendo limites de alçadas pré-estabe-
lecidos a serem observados e cumpridos, cercando ainda a Singular de todas as consultas cadastrais e com análise do 
associado através do “ratinG” (avaliação por pontos), buscando assim garantir ao máximo a liquidez das operações.

o SicooB crEDiParnor. adota a política de classificação de crédito de sua carteira de acordo com as diretrizes 
estabelecidas na resolução cMn nº 2.682/99, havendo uma concentração de 90,42 % nos níveis de “a” a “c”.

7. Plano de Negócios

no exercício de 2014 a cooperativa elaborou o plano de negócio e estudo de viabilidade econômica com vistas à 
concessão de autorização para funcionamento ou alteração estatutária para cooperativa de livre admissão, em confor-
midade com o disposto no artigo 11º da resolução cMn nº 3.859/2010.

o plano de negócio foi elaborado com projeções para os exercícios de 2013, 2014 e 2015 atualmente o desempe-
nho é satisfatório, estando atingidas as unidades projetadas.

Acompanhamento Bacen
Projeções para Livre admissão

Descrição   Projetado   Realizado – 06/2015
Disponibilidades     12.101.189,00              34.055.880,19
operações de crédito    33.529.968,00              71.469.449,45
outros créditos          149.026,00                   630.788,23
Bens não de uso próprio         255.705,00                   567.296,56
Permanente       2.400.057,00                6.131.971,64
Ativo total   48.435.945,00         112.855.386,08
Depósito a vista       7.033.895,00              19.260.505,62
Depósitos remunerados    15.433.298,00              36.701.550,15
relações interfinanceiras           15.339,00              12.695.007,08
repasses/Empréstimos      1.156.112,00                1.612.254,45
outras obrigações      1.122.517,00                3.033.051,46
Patrimônio Liquido  23.674.784,00           39.549.215,99
capital        9.854.398,00              22.378.472,99
reservas     11.987.169,00              13.406.647,58
Sobras        1.833.217,00                3.764.095,42
Passivos totais   48.435.945,00         112.855.386,08

8.Governança Corporativa

Governança corporativa é o conjunto de mecanismos e controles, internos e externos, que permitem aos associa-
dos definir e assegurar a execução dos objetivos da cooperativa, garantindo a sua continuidade, os princípios coopera-
tivistas ou, simplesmente, a adoção de boas práticas de gestão.

nesse sentido, a administração da cooperativa tem na assembléia geral, que é a reunião de todos os associados, 
o poder maior de decisão. 

a gestão da cooperativa está alicerçada em papéis definidos, com clara separação de funções. cabem ao conselho 
de administração as decisões estratégicas e à Diretoria Executiva, a gestão dos negócios da cooperativa no seu dia a dia.

 
a cooperativa possui ainda um agente de controles internos, supervisionado diretamente pelo SicooB cEntraL 

cEcrEMGE, que, por sua vez, faz as auditorias internas. 

os balanços da cooperativa são auditados por auditor externo, que emite relatórios, levados ao conhecimento dos 
conselhos e da Diretoria. todos esses processos são acompanhados e fiscalizados pelo Banco central do Brasil, órgão 
ao qual cabe a competência de fiscalizar a cooperativa.

tendo em vista o risco que envolve a intermediação financeira, a cooperativa adota ferramentas de gestão. Para 
exemplificar, na concessão de crédito, a cooperativa adota o Manual de crédito, aprovado, como muitos outros manu-
ais, pelo Sicoob confederação e homologado pela central. 

além do Estatuto Social, são adotados regimentos e regulamentos, entre os quais destacamos o regimento inter-
no, o regimento do conselho de administração, o regimento do conselho Fiscal, o regulamento Eleitoral. 

a cooperativa adota procedimentos para cumprir todas as normas contábeis e fiscais, além de ter uma política de 
remuneração de seus empregados e estagiários dentro de um plano de cargos e salários que contempla a remunera-
ção adequada, a separação de funções e o gerenciamento do desempenho de todo o seu quadro funcional.

todos esses mecanismos de controle, além de necessários, são fundamentais para levar aos associados e à socie-
dade em geral a transparência da gestão e de todas as atividades desenvolvidas pela instituição.

9. Conselho Fiscal

Eleito bienal na aGo, com mandato até a aGo de 2017, o conselho Fiscal tem função complementar à do conselho 
de administração. Sua responsabilidade é verificar de forma sistemática os atos da administração da cooperativa, bem 
como validar seus balancetes mensais e seu balanço patrimonial anual. 

no primeiro semestre de 2015, todos os membros efetivos e suplentes do conselho Fiscal não  participaram de um curso.

10. Código de Ética

todos os integrantes da equipe do SicooB crEDiParnor. aderiram, em 2007, por meio de compromisso firma-
do, ao código de Ética e de conduta Profissional proposto pela confederação nacional das cooperativas do SicooB 
– SicooB conFEDEraÇão. a partir de então, todos os novos funcionários, ao ingressar na cooperativa, assumem 
o mesmo compromisso.

11. Sistema de Ouvidoria

a ouvidoria, constituída em 2007 representou um importante avanço a serviço dos cooperados, dispõe de diretor 
responsável pela área e de um ouvidor. atende às manifestações recebidas por meio do Sistema de ouvidoria do 
SicooB, composto por sistema tecnológico específico, atendimento via DDG 0800 e sítio na internet integrado com 
o sistema informatizado de ouvidoria tendo a atribuição de assegurar o cumprimento das normas relacionadas aos 
direitos dos usuários de nossos produtos, além de atuar como canal de comunicação com os nossos associados e 
integrantes das comunidades onde estamos presentes.

no primeiro semestre de 2015, a ouvidoria do SicooB crEDiParnor. registrou 2 manifestações de cooperados 
sobre a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela cooperativa. Das 2 reclamações  nenhuma foram conside-
radas procedentes e resolvidas dentro dos prazos legais, de maneira satisfatória para as partes envolvidas, em perfeito 
acordo com o previsto na legislação vigente.

agradecimentos
agradecemos aos nossos associados pela preferência e confiança e aos funcionários e colaboradores pela dedicação.

Paracatu/MG, 14 de agosto de 2015. 

conselho de administração e Diretoria 
cooperativa de crédito de Livre admissão do noroeste de Minas Ltda – Sicoob crediparnor

Em Reais
A T I V O 30/06/2015 30/06/2014
Circulante 85.275.271,17            53.048.370,38           
     Disponibilidades 1.056.296,55              1.481.526,52             
     Títulos e Valores Mobiliários     Nota 04 349.583,63                 832.621,08                
          Carteira Própria 349.583,63                 832.621,08                
     Relações Interfinanceiras     Nota 05 32.650.000,01            15.852.019,16           
          Centralização Financeira - Cooperativas 32.650.000,01            15.852.019,16           
     Operações de Crédito     Nota 06 50.021.306,19            33.850.238,79           
          Operações de Crédito 53.682.741,44            36.484.205,70           
          (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (3.661.435,25)             (2.633.966,91)            
     Outros Créditos     Nota 07 630.788,23                 970.370,45                
          Rendas a Receber 392.167,04                 171.321,90                
          Diversos 311.111,64                 820.189,40                
          (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (72.490,45)                  (21.140,85)                 
     Outros Valores e Bens     Nota 08 567.296,56                 61.594,38                  
          Outros Valores e Bens 513.195,36                 9.000,00                    
          Despesas Antecipadas 54.101,20                   52.594,38                  

Realizável a Longo Prazo 21.448.143,26            18.241.066,70           
     Operações de Crédito     Nota 06 21.448.143,26            18.241.066,70           
          Operações de Crédito 21.448.143,26            18.241.066,70           

Permanente 6.131.971,64              4.414.302,19             
     Investimentos     Nota 09 3.311.209,06              2.541.115,87             
          Participações em Cooperativas 3.311.209,06              2.541.115,87             
     Imobilizado em Uso     Nota 10 2.649.766,02              1.694.909,99             
          Imobilizações em curso 18.000,00                   
          Imóveis de Uso 1.200.000,00              350.000,00                
          Outras Imobilizações de Uso 2.372.658,82              2.052.139,60             
          (Depreciações Acumuladas) (940.892,80)                (707.229,61)               
     Intangível     Nota 11 149.562,58                 156.842,35                
          Ativos Intangíveis 277.656,72                 249.914,05                
          (Amortização Acumulada) (128.094,14)                (93.071,70)                 
     Diferido     Nota 12 21.433,98                   21.433,98                  
          Gastos de Organização e Expansão 160.987,89                 160.987,89                
          (Amortização Acumulada) (139.553,91)                (139.553,91)               

TOTAL DO ATIVO 112.855.386,07          75.703.739,27           
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 JUNHO DE 2015 E 2014

Cooperativa de Crédito do Noroeste de Minas Gerais Ltda.

SICOOB CREDIPARNOR

Em Reais

Descriminação 30/06/2015 30/06/2014

RECEITAS(INGRESSOS) DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 9.338.767,71   6.769.014,68       

Operações de Crédito 9.297.340,18   6.743.858,07       
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 41.427,53        25.156,61            

DESPESAS(DISPÊNDIOS) DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (3.313.640,35)  (2.529.426,68)     

Operações de Captação no Mercado (1.454.054,08)  (871.651,72)        
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses (450.904,94)     (136.440,62)        
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.408.681,33)  (1.521.334,34)     

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 6.025.127,36   4.239.588,00       

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (INGRESSOS/DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS (2.017.969,70)  (2.478.410,14)     

Receitas(Ingressos) de Prestação de Serviços 593.678,66      421.887,13          
Rendas(Ingressos) de Tarifas Bancárias 837.601,03      731.438,06          
Despesas(Dispêndios) de Pessoal (2.687.217,66)  (2.280.926,48)     
Outras Despesas(Dispêndios) Administrativas (2.275.443,15)  (2.074.789,26)     
Despesas(Dispêndios) Tributárias (65.225,42)       (40.698,87)          
Outras Receitas(Ingressos) Operacionais 327.898,52      58.918,20            
Ingressos de Depósitos Intercooperativos 1.324.883,65   793.038,70          
Outras Despesas(Dispêndios) Operacionais (74.145,33)       (87.277,62)          

RESULTADO OPERACIONAL 4.007.157,66   1.761.177,86       

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 82.785,25        55.130,23            

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES 4.089.942,91   1.816.308,09       

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (35.312,17)       (19.309,96)          

RESULTADO ANTES PROVISÃO JUROS AO CAPITAL 4.054.630,74   -                      

JUROS AO CAPITAL (612.719,95)     -                      

LUCRO/PREJUÍZO(SOBRA/PERDA) LÍQUIDO 3.441.910,79   1.796.998,13       

Cooperativa de Crédito do Noroeste de Minas Gerais Ltda.
SICOOB CREDIPARNOR

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 30 DE 

cooperativa de crédito de Livre admissão do noroeste de Minas Ltda
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste de Minas Ltda – Sicoob Crediparnor 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014

1. Contexto operacional

a cooperativa de crédito de livre admissão do noroeste de Minas Ltda. – SicooB crEDiParnor é uma coopera-
tiva de crédito singular, instituição financeira não bancária, fundada em 01/09/1995, filiada à central das cooperativas de 
Economia e crédito de Minas Gerais Ltda. – SicooB cEntraL cEcrEMGE e componente da confederação nacional 
das cooperativas do SicooB – SicooB conFEDEraÇão, em conjunto com outras cooperativas singulares e centrais. 
tem sua constituição e o funcionamento regulamentados pela Lei nº 4.595/64, que dispõe sobre a Política e as institui-
ções Monetárias, Bancárias e creditícias, pela Lei nº 5.764/71, que define a Política nacional do cooperativismo, pela 
Lei complementar nº 130/09, que dispõe sobre o Sistema nacional de crédito cooperativo e pela resolução cMn nº 
3.859/10, do conselho Monetário nacional, que dispõe sobre a constituição e funcionamento de cooperativas de crédito. 

o SicooB crEDiParnor possui Postos de atendimento (Pas) nas seguintes localidades: arinos, unai, João 
Pinheiro e Buritis.

o SicooB crEDiParnor tem como atividade preponderante a operação na área creditícia, tendo como finalidade:

(i) Proporcionar, através da mutualidade, assistência financeira aos associados;

(ii) a formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo, através da ajuda mútua 
da economia sistemática e do uso adequado do crédito; e

(iii) Praticar, nos termos dos normativos vigentes, as seguintes operações dentre outras: captação de recursos, 
concessão de créditos, prestação de garantias, prestação de serviços, formalização de convênios com outras institui-
ções financeiras e aplicação de recursos no mercado financeiro, inclusive depósitos a prazo com ou sem emissão de 
certificado, visando preservar o poder de compra da moeda e remunerar os recursos.

Em 27/3/2013 ocorreu a transformação do SicooB crEDiParnor para entidade de “Livre admissão de associa-
dos”; aprovada junto ao Banco central do Brasil - BacEn em 26/7/2013.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

as demonstrações contábeis são de responsabilidades da administração da cooperativa e foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consideradas as alterações exigidas pelas Leis nº 11.638/07 e 
nº 11.941/09, adaptadas às peculiaridades da legislação cooperativista e às normas e instruções do Banco central do 
Brasil – BacEn, bem como apresentadas conforme  o Plano contábil das instituições do Sistema Financeiro nacional – 
coSiF. consideram ainda, no que for julgado pertinente e relevante, os pronunciamentos, orientações e as interpreta-
ções técnicas emitidos pelo comitê de Pronunciamentos contábeis – cPc.  Desta forma, as demonstrações contábeis 
foram revisadas e aprovadas pelo conselho de administração, em sua reunião datada de 29/7/2015.

Em aderência ao processo de convergência às normas internacionais de contabilidade, algumas normas e suas 
interpretações foram emitidas pelo comitê de Pronunciamentos contábeis (cPc), as quais serão aplicadas às insti-
tuições financeiras quando aprovadas pelo Banco central do Brasil. nesse sentido, os Pronunciamentos contábeis já 
aprovados pelo Banco central do Brasil são:  cPc conceitual Básico (r1) - resolução cMn nº4.144/12; cPc 01(r1) - 
redução ao Valor recuperável de ativos - resolução cMn nº 3.566/08; cPc 03 (r2) - Demonstrações do Fluxo de cai-
xa - resolução cMn nº 3.604/08; cPc 05 (r1) - Divulgação sobre Partes relacionadas - resolução cMn nº 3.750/09; 
cPc 10 (r1) - Pagamento Baseado em ações - resolução cMn nº 3.989/11; cPc 23 – Políticas contábeis, Mudança 
de Estimativa e retificação de Erro. – resolução cMn nº 4.007/11; cPc 24 - Evento Subsequente - resolução cMn nº 
3.973/11; e cPc 25 – Provisões, Passivos contingentes e ativos contingentes – resolução cMn nº 3.823/09.

3. Resumo das principais práticas contábeis 

a) Apuração do resultado

os ingressos e dispêndios são registrados de acordo com o regime de competência. as operações de crédito 
com taxas pré-fixadas são registradas pelo valor de resgate, e os ingressos e dispêndios correspondentes ao período 
futuro são apresentados em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. os ingressos e dispêndios de natureza 
financeira são contabilizados pelo critério “pro-rata temporis” e calculados com base no método exponencial, exceto 
aquelas relativas a títulos descontados, que são calculadas com base no método linear. as operações de crédito com 
taxas pós-fixadas são atualizadas até a data do balanço.

Em Reais

Atividades Operacionais

Sobras/Perdas do Semestre 4.089.942,91     1.816.308,09      

IRPJ / CSLL (35.312,17)         (19.309,96)          
Provisão para Operações de Crédito 931.022,92        585.448,81         
Depreciações e Amortizações 139.644,44        115.117,01         
Despesa de Juros ao Capital (612.719,95)       -                      

4.512.578,15     2.497.563,95      

Aumento (redução) em ativos operacionais

Títulos e Valores Mobiliários 415.846,45        (318.313,61)        
Operações de Crédito (6.646.863,34)    (4.200.685,87)     
Outros Créditos (294.601,67)       (168.123,11)        
Outros Valores e Bens (393.482,61)       (22.134,39)          

Aumento (redução) em passivos operacionais
Depósitos a Vista (5.444.306,80)    (1.045.962,26)     
Depósitos a Prazo 16.496.904,14   2.543.757,18      
Outras Obrigações 568.723,96        66.580,04           
Relações Interdependências 2.310,41            2.929,84             
Relações Interfinanceiras 1.371.762,87     2.079.703,73      
Obrigações por Empréstimos e Repasses (511.695,87)       (992.686,93)        

Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais 10.077.175,69   442.628,57         

Atividades de Investimentos

Aplicação no Intangível (24.510,52)         (24.611,03)          
Inversões em Imobilizado de Uso (303.928,50)       (464.406,12)        
Inversões em Investimentos (142.500,13)       (328.136,75)        
Outros Ajustes (6.840,05)            

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos (470.939,15)       (823.993,95)        

Atividades de Financiamentos

Aumento por novos aportes de Capital 1.767.997,80     1.078.884,92      
Devolução de Capital à Cooperados (885.742,80)       (729.675,11)        
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar (1.078,71)           (2.978,87)            

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 
2015 E  2014

30/06/2015 30/06/2014

Cooperativa de Crédito do Noroeste de Minas Gerais Ltda.
SICOOB CREDIPARNOR

DESCRIÇÃO

Em Reais

Atividades Operacionais

Sobras/Perdas do Semestre 4.089.942,91     1.816.308,09      

IRPJ / CSLL (35.312,17)         (19.309,96)          
Provisão para Operações de Crédito 931.022,92        585.448,81         
Depreciações e Amortizações 139.644,44        115.117,01         
Despesa de Juros ao Capital (612.719,95)       -                      

4.512.578,15     2.497.563,95      

Aumento (redução) em ativos operacionais

Títulos e Valores Mobiliários 415.846,45        (318.313,61)        
Operações de Crédito (6.646.863,34)    (4.200.685,87)     
Outros Créditos (294.601,67)       (168.123,11)        
Outros Valores e Bens (393.482,61)       (22.134,39)          

Aumento (redução) em passivos operacionais
Depósitos a Vista (5.444.306,80)    (1.045.962,26)     
Depósitos a Prazo 16.496.904,14   2.543.757,18      
Outras Obrigações 568.723,96        66.580,04           
Relações Interdependências 2.310,41            2.929,84             
Relações Interfinanceiras 1.371.762,87     2.079.703,73      
Obrigações por Empréstimos e Repasses (511.695,87)       (992.686,93)        

Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais 10.077.175,69   442.628,57         

Atividades de Investimentos

Aplicação no Intangível (24.510,52)         (24.611,03)          
Inversões em Imobilizado de Uso (303.928,50)       (464.406,12)        
Inversões em Investimentos (142.500,13)       (328.136,75)        
Outros Ajustes (6.840,05)            

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos (470.939,15)       (823.993,95)        

Atividades de Financiamentos

Aumento por novos aportes de Capital 1.767.997,80     1.078.884,92      
Devolução de Capital à Cooperados (885.742,80)       (729.675,11)        
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar (1.078,71)           (2.978,87)            

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 
2015 E  2014

30/06/2015 30/06/2014

Cooperativa de Crédito do Noroeste de Minas Gerais Ltda.
SICOOB CREDIPARNOR

DESCRIÇÃO

as receitas e despesas são reconhecidas na demonstração de sobras em conformidade com o regime de com-
petência. as receitas com prestação de serviços são reconhecidas na demonstração de sobras ou perdas quando da 
prestação de serviços a terceiros, substancialmente serviços bancários. os dispêndios e as despesas e os ingressos e 
receitas operacionais, são proporcionalizados de acordo com os montantes do ingresso bruto de ato cooperativo e da 
receita bruta de ato não-cooperativo, quando não identificados com cada atividade.

b) Estimativas contábeis

na elaboração das demonstrações contábeis faz-se necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, 
passivos e outras transações. as demonstrações contábeis da cooperativa incluem, portanto, estimativas referentes 
à provisão para créditos de liquidação duvidosa, à seleção das vidas úteis dos bens do ativo imobilizado, provisões 
necessárias para passivos contingentes, entre outros. os resultados reais podem apresentar variação em relação às 
estimativas utilizadas. a cooperativa revisa as estimativas e premissas, no mínimo, semestralmente.

c) Caixa e equivalentes de caixa

caixa e equivalentes de caixa, conforme resolução cMn nº 3.604/08, incluem as rubricas caixa, depósitos bancá-
rios e as relações interfinanceiras de curto prazo e de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valores e 
limites, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias.

o caixa e equivalente de caixa compreendem:

           30/06/2015     30/06/2014
caixa e depósitos bancários        1.056.296,55     1.481.526,52

relações interfinanceiras – centralização financeira    32.650.000,01   15.852.019,16

Total        33.706.296,56 17.333.545,68

d) Operações de crédito

as operações de crédito com encargos financeiros pré-fixados são registradas a valor futuro, retificadas por conta 
de rendas a apropriar e as operações de crédito pós-fixadas são registradas a valor presente, calculadas “pro rata tem-
poris”, com base na variação dos respectivos indexadores pactuados.

e) Provisão para operações de crédito

constituída em montante julgado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas na realização dos valo-
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h) Imobilizado
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há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis sobre as quais não cabem mais recursos contrários, caracterizando 
o ganho como praticamente certo. os ativos contingentes com probabilidade de êxito provável, quando aplicável, são 
apenas divulgados em notas explicativas às demonstrações contábeis.

l) Obrigações por empréstimos e repasses

as obrigações por empréstimos e repasses são reconhecidas inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos 
dos custos da transação. Em seguida, os saldos dos empréstimos tomados são acrescidos de encargos e juros pro-
porcionais ao período incorrido, assim como das despesas a apropriar referente aos encargos contratados até o final 
do contrato, quando calculáveis.
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aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos, até a data do balanço. os demais passivos são de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
das variações monetárias incorridos.

n) Provisões

São reconhecidas quando a cooperativa tem uma obrigação presente legal ou implícita como resultado de eventos 
passados, sendo provável que um  recurso econômico  seja requerido  para saldar uma  obrigação legal. as provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

o) Passivos contingentes

São reconhecidos contabilmente quando, com base na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o 
risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída no futuro de recursos para liquidação 
das ações, e quando os montantes envolvidos forem mensurados com suficiente segurança. as ações com chance de 
perda possível são apenas divulgadas em nota explicativa às demonstrações contábeis e as ações com chance remota 
de perda não são divulgadas.

p) Obrigações legais 

São aquelas que decorrem de um contrato por meio de termos explícitos ou implícitos, de uma lei ou outro instru-
mento fundamentado em lei, aos quais a cooperativa tem por diretriz.

q) Imposto de renda e contribuição social

o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o resultado apurado em operações consi-
deradas como atos não-cooperativos. o resultado apurado em operações realizadas com cooperados é isento de tributação.

r) Segregação em circulante e não circulante

os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a 360 dias estão classificados no circulante, e os prazos 
superiores, no longo prazo (não circulante).

s) Valor recuperável de ativos – impairment 

a redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (impairment) é reconhecida como perda, quando o 
valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens, for maior do que o seu valor recuperável ou de 
realização. as perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas no resultado do período em que foram 
identificadas. 

Em 30 de junho de 2015 não existem indícios da necessidade de redução do valor recuperável dos ativos não 
financeiros.

t) Eventos subsequentes 

correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para 
a sua emissão. São compostos por:

• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demons-
trações contábeis; e 

Em Reais

 Capital 
Subscrito 

 Capital a 
Realizar Legal Estatutárias Expansão

Saldos em 31/12/2013 17.455.279,81     (89.019,56)        9.145.849,50           79.565,56        1.031.453,69       1.857.054,47          29.480.183,47       
Destinação de Sobras Exercício Anterior
Constituição de Reservas 100.000,00      657.054,47          (757.054,47)            
Ao Capital 1.097.021,13       (1.097.021,13)         
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados (2.978,87)                (2.978,87)               
Movimentação de Capital: -                         
Por Subscrição/Realização 1.061.241,54       17.643,38         1.078.884,92         
Por  Devolução ( - ) (729.675,11)        (729.675,11)           
Reversões de Reservas (41.135,27)       (464.648,97)         505.784,24             -                         
Sobras ou Perdas Líquidas 1.796.998,13          1.796.998,13         
Saldos em 30/06/2014 18.883.867,37     (71.376,18)        9.145.849,50           138.430,29      1.223.859,19       2.302.782,37          31.623.412,54       

Saldos em 31/12/2014 20.661.938,56     (64.641,86)        11.555.788,82         49.160,81        1.212.997,02       1.810.885,56          35.226.128,91       
Destinação de Sobras Exercício Anterior
Constituição de Reservas 200.000,00      710.885,56          (910.885,56)            
Ao Capital 898.921,29          (898.921,29)            
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados (1.078,71)                (1.078,71)               
Movimentação de Capital:
Por Subscrição/Realização 1.764.566,46       3.431,34           1.767.997,80         
Por  Devolução ( - ) (885.742,80)        (885.742,80)           
Reversões de Reservas (32.263,12)       (289.921,51)         322.184,63             
Sobras ou Perdas Líquidas 4.054.630,74          4.054.630,74         
Provisão de Juros ao Capital (612.719,95)            (612.719,95)           
Saldos em 30/06/2015 22.439.683,51     (61.210,52)        11.555.788,82         216.897,69      1.633.961,07       4.376.815,37          39.549.215,99       

Cooperativa de Crédito do Noroeste de Minas Gerais Ltda.
SICOOB CREDIPARNOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Totais  Sobras ou Perdas 
Acumuladas 

Reservas de Sobras
Eventos

 Capital 

  

Em Reais

Atividades Operacionais

Sobras/Perdas do Semestre 4.089.942,91     1.816.308,09      

IRPJ / CSLL (35.312,17)         (19.309,96)          
Provisão para Operações de Crédito 931.022,92        585.448,81         
Depreciações e Amortizações 139.644,44        115.117,01         
Despesa de Juros ao Capital (612.719,95)       -                      

4.512.578,15     2.497.563,95      

Aumento (redução) em ativos operacionais

Títulos e Valores Mobiliários 415.846,45        (318.313,61)        
Operações de Crédito (6.646.863,34)    (4.200.685,87)     
Outros Créditos (294.601,67)       (168.123,11)        
Outros Valores e Bens (393.482,61)       (22.134,39)          

Aumento (redução) em passivos operacionais
Depósitos a Vista (5.444.306,80)    (1.045.962,26)     
Depósitos a Prazo 16.496.904,14   2.543.757,18      
Outras Obrigações 568.723,96        66.580,04           
Relações Interdependências 2.310,41            2.929,84             
Relações Interfinanceiras 1.371.762,87     2.079.703,73      
Obrigações por Empréstimos e Repasses (511.695,87)       (992.686,93)        

Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais 10.077.175,69   442.628,57         

Atividades de Investimentos

Aplicação no Intangível (24.510,52)         (24.611,03)          
Inversões em Imobilizado de Uso (303.928,50)       (464.406,12)        
Inversões em Investimentos (142.500,13)       (328.136,75)        
Outros Ajustes (6.840,05)            

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos (470.939,15)       (823.993,95)        

Atividades de Financiamentos

Aumento por novos aportes de Capital 1.767.997,80     1.078.884,92      
Devolução de Capital à Cooperados (885.742,80)       (729.675,11)        
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar (1.078,71)           (2.978,87)            

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 
2015 E  2014

30/06/2015 30/06/2014
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O Movimento 5Paracatu-MG, 16 a 31 de agosto de 2015

• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das 
demonstrações contábeis. 

não houve qualquer evento subsequente para as demonstrações contábeis encerradas em 30 de junho de 2015.

4. Títulos e valores mobiliários

Em 30 de junho de 2015 e 2014, as aplicações em títulos e Valores Mobiliários estavam assim compostas:

Descrição  30/06/2015 30/06/2014
carteira Própria  
títulos de renda Fixa   349.583,63    832.621,08
Total    349.583,63  832.621,08

os títulos de renda Fixa referem-se, substancialmente, a aplicações em certificados de Depósitos interbancários 
– cDi, no SicooB cEntraL cEcrEMGE, com remuneração de, aproximadamente, 98% do cDi. tal recurso tem por 
objetivo garantir operações firmadas junto ao Bancoob.

5. Relações interfinanceiras

Em 30 de junho de 2015 e 2014, as aplicações em relações interfinanceiras estavam assim compostas:

Descrição        30/06/2015      30/06/2014
centralização Financeira – cooperativas (a)   32.650.000,01    15.852.019,16

Total     32.650.000,01  15.852.019,16

(a) referem-se à centralização financeira das disponibilidades líquidas da cooperativa, depositadas junto ao SicooB 
cEntraL cEcrEMGE, conforme determinado no art. 37, da resolução cMn nº 3.859/10.

6. Operações de crédito

a) Composição da carteira de crédito por modalidade:

                                                                                                       30/06/2015
Modalidade                    Circulante             Não Circulante      Total                    30/06/2014 
adiantamento a Depositante                              585.523,67                   -                 585.523,67            766.580,15
cheque Especial / conta Garantida                          7.855.675,91                   -              7.855.675,91         7.491.768,44
Empréstimos                          20.820.617,90           18.138.144,12            38.958.762,02        31.433.476,82
Financiamentos                               986.715,62  931.289,37              1.918.004,99          1.781.383,81
títulos Descontados                          14.504.252,91                       100,29            14.504.353,20       10.647.341,23
Financiamento rural repasses                           8.929.955,43             2.378.609,48            11.308.564,91          2.604.721,95
( - ) Provisão para Perda com operações de crédito                (3.661.435,25)             (3.661.435,25)       (2.633.966,91)

Total                       50.021.306,19         21.448.143,26          71.469.449,45     52.091.305,49

Em 2015 ocorreu a implantação da nova Plataforma de risco de crédito – Prc que contém um conjunto de 14 
(quatorze) metodologias para avaliação de risco de tomadores e do risco das operações de crédito, em consonância 
com o preconizado na resolução cMn nº 2.682/99.  Desde então, as cooperativas podem utilizar a Prc para subsidiar 
as suas decisões de crédito.  a avaliação de risco das operações é feita com base em Estimação de Perdas (PE) e parte 
da combinação do risco do tomador (PD – Probabilidade de Descumprimento) com o componente de risco Perda Dado 
o Descumprimento (LGD, em inglês), que é definido em função das garantias vinculadas.

b) Composição por tipo de operação, e classificação por nível de risco de acordo com a Resolução CMN nº 2.682/1999:

  

c) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento:

Descrição         Até 90    De 91 a 360  Acima de 360        Total
Empréstimos      9.041.738,03   11.662.092,75   18.138.144,12  38.841.974,90
títulos Descontados   12.913.153,40     1.591.099,51               100,29  14.504.353,20
Financiamentos         322.151,63        664.563,99        931.289,37    1.918.004,99
Financiamentos rurais     5.229.631,67     3.700.323,76     2.378.609,48   11.308.564,91

Total   27.506.674,73 17.618.080,01 21.448.143,26 66.572.898,00
obs.: não inclui adiantamento a Depositantes, cheque Especial e conta Garantida.

d) Composição da carteira de crédito por tipo de produto, cliente e atividade econômica:

Descrição     30/06/2015  % da carteira
Setor Privado – comércio    30.282.434,17            45,49%
Setor Privado – indústria           29.491,64              0,04%
Setor Privado – Serviços      9.483.184,31            14,24%
Pessoa Física     26.636.623,77            40,02%
outros           141.164,11              0,21%
Total    65.572.898,00              100%
 
e) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa de operações de crédito:

Descrição      30/06/2015   30/06/2014
Saldo inicial      2.730.412,33   1.885.099,29
constituições / reversões no período    1.348.214,60   1.723.464,12
transferência para Prejuízo no período    (417.191,68)    (974.596,50)
Total     3.661.435,25  2.633.966,91

f) Concentração dos Principais Devedores:

Descrição    30/06/2015 % Carteira Total            30/06/2014          % Carteira Total
Maior Devedor    4.203.044,20                5,59%              1.824.033,67          3,33%
10 Maiores Devedores 14.500.489,44              19,30%              8.632.911,33        15,78%
50 Maiores Devedores 30.971.004,12              41,22%            20.368.693.11        37,22%

g) Movimentação de Créditos Baixados Como Prejuízo:

Descrição      30/06/2015   30/06/2014
Saldo inicial      4.343.428,08   3.000.512,39
Valor das operações transferidas no período      417.191,68      974.596,50
Valor das operações recuperadas no período    (411.265,89)      (42.218,20) 
Total      4.349.353,87  3.932.890,69

7. Outros créditos

Valores referentes às importâncias devidas a cooperativa por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no país, 
conforme demonstrado:

Descrição      30/06/2015 30/06/2014 
rendas a receber       392.167,04    171.321,90 
Serviços Prestados a receber        45.819,00      26.364,37 
outras rendas a receber (a)      346.348,04    144.957,53 
Diversos       311.111,64   820.189,40 
adiantamentos e antecipações Salariais        89.512,41      73.182,07 
adiantamentos para Pagamentos de nossa conta        1.550,00        1.500,00 
títulos e créditos a receber (b)      143.492,57    710.032,07 
Devedores Diversos – País         76.556,66      35.475,26 
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)   (72.490,45)   (21.140,85) 
Total        630.788,23   970.370,45 

a) Serviços prestados a receber estão registrados: receita sobre saldo mantido na centralização Financeira do Si-
coob central cecremge r$ 346.003,30, rendas a receber da previdência social – inSS r$ 344,74.

b) títulos de créditos a receber: valores a receber tarifas r$ 30.471,62 concessão crédito a receber r$ 113.020,95.

8. Outros valores e bens

Descrição   30/06/2015  30/06/2014
outros Valores e Bens    513.195,36        9.000,00
Bens não de uso Próprio    513.195,36        9.000,00
Despesas antecipadas      54.101,20      52.594,38
Total    567.296,56     61.594,38

Em Bens não de uso Próprio está registrado o valor referente a bens recebidos como dação em pagamento de 
dívidas, não estando sujeitos a depreciação ou correção. registram-se ainda no grupo, as despesas antecipadas, refe-
rentes a prêmios de seguros, contribuição cooperativista.

9. Investimentos

o saldo é, substancialmente, representado por quotas do SicooB cEntraL cEcrEMGE e ações do BancooB.

10. Imobilizado de uso

Demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. as depreciações são calculadas pelo méto-
do linear, com base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado conforme abaixo:

Descrição    Taxa de Depreciação        30/06/2015          30/06/2014
imobilizações em curso                       18.000,00 
terrenos    -               1.200.000,00              350.000,00
Móveis e Equipamentos   10%               1.315.472,98           1.144.964,47
Sistema de Processamento de Dados  20%                  678.966,48              565.032,78
Sistemas de comunicação   10%                    44.364,08  44.364,08
Sistema de Segurança   10%                  165.392,51              129.315,50
Sistema de transporte   10%                  168.462,77              168.462,77
TOTAL                               3.590.658,82         2.402.139,60
Depreciação acumulada                     (940.892,80)            (707.229,61)
TOTAL                               2.649.766,02        1.694.909,99

11. Intangível

nesta rubrica registram-se os direitos que tenham por objeto os bens incorpóreos, destinados à manutenção da 
companhia, como as licenças de uso de softwares.

o valor registrado na rubrica “intangível” refere-se a licenças de uso do Sistema de informática do Sicoob - SiSBr, 
adquirida em junho de 2009, da confederação nacional das cooperativas do Sicoob Ltda. - Sicoob confederação. na 
mesma data, a central cedeu exclusivamente às suas filiadas (cooperativas singulares associadas), devidamente auto-
rizado pelo Sicoob confederação, com prazo de até 31 de maio de 2019, o direito de uso do SiSBr. 

12. Diferido

nesta rubrica registram-se as benfeitorias realizadas nas propriedades de terceiros, substancialmente, instalações 
e reforma de Pas.

13. Depósitos

os depósitos à vista não são remunerados. os depósitos a prazo recebem encargos financeiros contratados.

os depósitos, até o limite de r$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil) por cPF/cnPJ, estão garantidos pelo Fundo 
Garantidor do cooperativismo de crédito (FGcoop), constituído conforme resoluções cMn nº 4.150/12 e 4.284/13.

14. Relações interfinanceiras / Obrigações por empréstimos e repasses

São demonstradas pelo valor principal acrescido de encargos financeiros e registram os recursos captados junto a 
outras instituições financeiras para repasse aos associados em diversas modalidades e capital de Giro. as garantias 
oferecidas são a caução dos títulos de créditos dos associados beneficiados.

Instituições Taxa  Vencimento   30/06/2015   30/06/2014
BancooB 2,0% a 5,5% aa  20/06/2019   12.695.007,08   3.090.821,56
BDMG                   1,5%  15/10/2015     1.612.254,45   2.416.221,58
cEcrEMGE          110%cDi  10/05/2014                       -     -
Total      14.307.261,53 5.507.074,14

15. Outras Obrigações

15.1 Sociais e Estatutárias

Descrição      30/06/2015 30/06/2014
FatES - Fundo de assistência técnica, Educacional e Social (a)    471.692,51    330.488,53
cotas de capital a pagar (b)          38.765,08      33.145,51
Total         510.457,59  363.634,04

(a) o FatES é destinado a atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e 
empregados da cooperativa. a classificação desses valores em contas passivas segue determinação do Plano contábil 
das instituições do Sistema Financeiro nacional – coSiF.

(b) refere-se a devolução capital a pagar.

15.2 Diversas

Descrição       30/06/2015  30/06/2014
obrigações por Prestação de Serviços de Pagamento (a)      259.121,01     217.921,00
Provisão para Pagamentos a Efetuar (b)    1.170.685,68     456.368,68
Passivos contingentes (c)           10.796,90              -
credores Diversos – País (d)        851.387,32  1.112.678,09
Total       2.291.990,91 1.786.967,77

(a) refere-se a serviço de pagamentos em conta salário.

(b) refere-se a provisão para pagamento de despesas com férias e 13º salários e encargos a recolher.

(c) Provisões de coobrigações.

(d) refere-se a pendências a serem regularizadas até o encerramento do semestre , cheques depositados a  serem 
enviados para compensação em 30/6/2015 e créditos de terceiros a ser repassados (consignado inSS).

16. Instrumentos financeiros

o SicooB crEDiParnor opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, 
títulos e valores mobiliários, relações interfinanceiras, operações de crédito, depósitos a vista e a prazo, empréstimos e 
repasses. os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores contábeis, 
os quais se aproximam dos valores justos.

17. Patrimônio líquido

a) Capital Social

o capital social é representado por cotas-partes no valor nominal de r$ 1,00 cada e integralizado por seus coope-
rados. De acordo com o Estatuto Social cada cooperado tem direito em um voto, independente do número de suas 
cotas-partes. 

no primeiro semestre de 2015, a cooperativa aumentou seu capital social no montante de r$ 1.540.421,49 com 
recursos provenientes do SicooB cotas Partes.

b) Reserva Legal

representada pelas destinações estatutárias das sobras, no percentual de 50%, utilizada para reparar perdas e 
atender ao desenvolvimento de suas atividades.

c) Sobras Acumuladas

as sobras são distribuídas e apropriadas conforme Estatuto Social, normas do Banco central do Brasil e posterior 
deliberação da assembleia Geral ordinária (aGo). atendendo à instrução do BacEn, por meio da carta circular nº 
3.224/06, o Fundo de assistência técnica, Educacional e Social – FatES é registrado como exigibilidade, e utilizado 
em despesas para o qual se destina, conforme a Lei nº 5.764/71.

Em assembleia Geral ordinária, realizada em 30 de abril de 2015, os cooperados deliberaram pelo aumento do 
capital social r$ 900.000,00, r$ 200.000,00 Fundo de investimento Social e cultural – FiSc, r$ 710.885,56 Fundo 
reserva de Expansão com sobra do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, no valor de r$ 1.810.885,56

18. Outros dispêndios/despesas operacionais

Descrição      30/06/2015  30/06/2014
Desconto concedido       (44.818,77)       (7.441,89)
tarifas consultas/saques cirrus cabal             (44,40)          (147.10)
cancelamento – tarifas pendentes      (12.893,22)     (79.688,63)
contrib. ao Fundo ressarc.Fraudes Externas       (3.695,32)      -
contrib. ao Fundo ressarc. Perdas operacionais      (1.995,96)      -
outras         (10.697,66) 
Total       (74.145,33)    (87.277,62)

  

aa   normal   4.381.368,83       625.047,81 5.006.416,64                       - - -
a 0,5% normal 24.986.304,86 1.076.564,51  4.114.611,59 30.117.480.96      150.587,40 25.337.151,17    126.685,75
B 1% normal 18.011.579,06    392.108,65  6.256.239,08 24.659.926,79      246.599,26 16.720.332,50    167.203,32
B 1% Vencidas      621.297,04      54.907,63     312.666,43      988.871,10           9.888,71       373.592,51        3.735,92
c 3% normal   5.976.357,05      78.641,46     6.054.998,51      181.649,95   8.234.044,18    247.021,32
c 3% Vencidas   1.131.939,10      16.418,45    1.148.357,55        34.450,72      286.911,19        8.607,70
D 10% normal    2.356.735,31      2.356.735,31       235.974,11       890.415,51      89.041,55
D 10% Vencidas      481.727,92      20.086,57       501.814,49        50.181,45        67.465,09        6.746,50
E 30% normal      545.667,46        545.667,46      163.700,24      439.211,06     131.763,31
E 30% Vencidas      367.078,17      48.812,43       415.890,43      124.767,18      204.056,10      61.216,83
F 50% normal      859.705,84      34.526,87        894.232,71      447.116,35      318.385,66    159.192,83
F 50% Vencidas       695.255,31      72.163,85       767.419,16      383.709,58      256.573,69    128.286,84
G 70% normal        27.309,49          27.309,49        19.116,64      248.660,52    174.062,36
G 70% Vencidas        34.029,73        7.972,81         42.002,54        29.401,77         60.235,11      42.164,57
H 100% normal      526.822,55        526.822,55      526.822,55      182.998,32    182.998,32
H 100% Vencidas   1.014.158,03    115.801,76    1.129.959,79   1.129.959,79   1.105.239,79 1.105.239,79
total normal  57.671.850,46 1.503.200,03 10.995.898,48 70.249.590,42   1.971.566,50 52.371.198,92 1.277.968,76
total Vencido    4.345.485,30    336.163,50     312.666,43   4.994.315,23   1.762.359,20   2.354.073,48 1.355.998,15
total Geral  62.017.335,75 1.918.004,99 11.308.564,91 75.243.905,65   3.733.925,70 54.725.272,40  2.633.966,91
Provisões    (3.733.925,70)  (2.633.966,91)                       -
total Líquido    71.509.979,95  52.091.305,49

Nível / Percentual 
de Risco / Situação

Emprést. 
/ Tít. Desc. * 

Finan-
ciamentos 

Financ.
Rurais 

Total 
em 2015 

Provisões
2015 

Total
em 2013 
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2014
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19. Resultado não operacional

Descrição  30/06/2015 30/06/2014
Ganho de capital      94.083,89      61.656,08
Perda de capital    (11.298,64)      (6.525,85)
Resultado líquido   82.785,25    55.130,23

20. Partes Relacionadas

as partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de planejar, dirigir 
e controlar as atividades da cooperativa e membros próximos da família de tais pessoas. as operações são realizadas 
no contexto das atividades operacionais da cooperativa e de suas atribuições estabelecidas em regulamentação es-
pecífica. 

as operações com tais partes relacionadas não são relevantes no contexto global das operações da cooperativa, e 
caracterizam-se basicamente por transações financeiras em regime normal de operações, com observância irrestrita 
das limitações impostas pelas normas do Banco central, tais como movimentação de contas correntes, aplicações e 
resgates de rDc e operações de crédito. as garantias oferecidas em razão das operações de crédito são: avais, garan-
tias hipotecárias, caução e alienação fiduciária.

Montante das operações ativas e passivas no primeiro semestre de 2015:

MONTANTE DAS OPERAÇÕES ATIVAS % em relação à carteira total
                                           r$ 558.496,24        0,88%
MONTANTE DAS OPERAÇÕES PASSIVAS % em relação à carteira total
                                           r$ 139.700,00        0,49%

operações ativas e passivas – saldo em 30/06/2015:

     OPERAÇÕES ATIVAS
NATUREZA          VALOR DA              PCLD (PROVISÃO   % DA OPERAÇÃO DE 
DA OPERAÇÃO        OPERAÇÃO             PARA CRÉDITO DE CRÉDITO EM RELAÇÃO
DE CRÉDITO       DE CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)       À CARTEIRA TOTAL
cheque Esp./conta Garantida        142.079,38                              2.044,16             1,78%
crédito rural            50.523,42                  505,23                             0,45%
Empréstimo           474.612,60                              5.086,00             1,16%
títulos Descontados           51.860,20                  406,92              3,27%

OPERAÇÕES PASSIVAS
Aplicações Financeiras % em relação à carteira total
r$ 1.683.858,90  3,01%

Foram realizadas transações com partes relacionadas, na forma de: depósito a prazo, cheque especial, conta ga-
rantida, cheques descontados, crédito rural, empréstimos, dentre outras, à taxa/remuneração relacionada no quadro 
abaixo, por modalidade:

NATUREZA DAS OPERAÇÕES  TAXAS APLICADAS EM RELAÇÃO TAXA APROVADA PELO
ATIVAS E PASSIVAS  ÀS PARTES RELACIONADAS  CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/ 
        DIRETORIA EXECUTIVA
cheque Especial                                   1,5%  a 5,0%                    1,5%  a 5,0%
conta Garantida                                     1,5% a 4,8%                      1,5% a 4,8% 
Desconto de cheques                                   1,7% a 3,0%                      1,7% a 3,0% 
Empréstimos                                 1,66% a 3,95%                  1,66% a 3,95%
crédito rural                                      1,0% a 5,5%                      1,0% a 5,5%
aplicação Financeira                               92% a 98% cDi                 92% a 98% cDi

no primeiro semestre de 2015, os benefícios monetários destinados às partes relacionadas foram representados 
por honorários, apresentando-se da seguinte forma:

BENEFÍCIOS MONETÁRIOS (R$)
Honorários 340.048,28

21. Cooperativa Central Cecremge

o SicooB crEDiParnor, em conjunto com outras cooperativas singulares, é filiada à central das cooperativas 
de Economia e crédito do Estado de Minas Gerais - Ltda - SicooB cEntraL cEcrEMGE, que representa o grupo 
formado por suas afiliadas perante as autoridades monetárias, organismos governamentais e entidades privadas.

o SicooB cEntraL cEcrEMGE, é uma sociedade cooperativista que tem por objetivo a organização em comum 
em maior escala dos serviços econômico-financeiros e assistenciais de suas filiadas (cooperativas singulares), integran-
do e orientando suas atividades, de forma autônoma e independente, através dos instrumentos previstos na legislação 
pertinente e normas exaradas pelo Banco central do Brasil, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços, 
para consecução de seus objetivos.

Para assegurar a consecução de seus objetivos, cabe ao SicooB cEntraL cEcrEMGE a coordenação das ativi-
dades de suas filiadas, a difusão e fomento do cooperativismo de crédito, a orientação e aplicação dos recursos capta-
dos, a implantação e implementação de controles internos voltados para os sistemas que acompanhem informações 
econômico-financeiras, operacionais e gerenciais, entre outras.

o SicooB crEDiParnor responde solidariamente pelas obrigações contraídas pelo SicooB cEntraL cE-
crEMGE perante terceiros, até o limite do valor das cotas-partes do capital que subscrever, proporcionalmente à sua 
participação nessas operações.

as demonstrações contábeis do SicooB cEntraL cEcrEMGE, em 31 de Dezembro de 2014, foram auditadas 
por outros auditores independentes que emitiram relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis, datado de 
3 de Fevereiro de 2015, com opinião sem modificação.

22. Seguros contratados – Não auditado

a cooperativa adota política de contratar seguros de diversas modalidades, cuja cobertura é considerada suficiente 
pela administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. as premissas de riscos adotados, 
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não 
foram examinadas pelos nossos auditores independentes.

23. Índice de Basiléia

o Patrimônio de referência (Pr) da cooperativa encontra-se compatível com o grau de risco da estrutura dos ativos, 
apresentando margem para o limite de compatibilização em 30 de junho de 2015.

24. Gerenciamento de Risco e de Capital

I - Risco operacional

a) o gerenciamento do risco operacional da cooperativa de crédito de Livre admissão do noroeste de Minas Ltda. 
– SicooB crEDiParnor objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar o risco operacional, por meio 
da adoção de boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na resolução cMn nº 3.380/2006. 

b) conforme preceitua o art. 11 da resolução cMn nº 3.721/2009, a cooperativa de crédito de Livre admissão do 
noroeste de Minas Ltda. – SicooB crEDiParnor aderiu à estrutura única de gestão do risco operacional do Sicoob, 
centralizada na confederação nacional das cooperativas do Sicoob Ltda. - Sicoob confederação, a qual se encontra 
evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br. 

c) o processo de gerenciamento do risco operacional do Sicoob consiste na avaliação qualitativa dos riscos objeti-
vando a melhoria continua dos processos.

d) o uso da lista de verificação de conformidade (LVc) tem por objetividade identificar situações de risco de não 
conformidade, que após identificadas são cadastradas no sistema de controles internos de riscos operacionais (Scir)

e) as informações cadastradas no sistema de controles internos e riscos operacionais (Scir) são mantidas em 
banco de dados fornecidos pelo Sicoob confederação.

f) a documentação que evidencia a efetividade, a tempestividade e a conformidade das ações para tratamento dos 
riscos operacionais, bem como as informações referentes as perdas associadas ao risco operacional são registradas e 
mantidas em cada entidade do Sicoob, Sob a supervisão da respectiva entidade auditora (se cooperativa singular, da 
cooperativa central; se cooperativa central e Bancoob, do Sicoob confederação).

g) Para situações de risco identificadas são estabelecidas planos de ação, com a aprovação da Diretoria Executiva, 
que são registrados em sistema próprio para acompanhamento pelo agente de controles internos e riscos(acir)

h) não obstante a centralização do gerenciamento do risco operacional, cooperativa de crédito de Livre admissão 
do noroeste de Minas Ltda. – SicooB crEDiParnor possui estrutura compatível com a natureza das operações, 
a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e é proporcional à dimensão da exposição ao risco operacional. 

II - Risco de mercado 

a) o gerenciamento do risco de mercado da cooperativa de crédito de Livre admissão do noroeste de Minas Ltda. 
– SicooB crEDiParnor  objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar o risco de mercado, por meio 
das boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na resolução cMn nº 3.464/2007. 

b) conforme preceitua o art. 11 da resolução cMn nº 3.721/2009, a cooperativa de crédito de Livre admissão do 
noroeste de Minas Ltda. – SicooB crEDiParnor  aderiu à estrutura única de gestão do risco de mercado do Sicoob, 

RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Ao Conselho de Administração e Cooperados da   
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NOROESTE DE MINAS LTDA. 
SICOOB CREDIPARNOR 
Paracatu - MG

Prezados Senhores: 

Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 
Noroeste de Minas Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR, que compreendem o balanço patrimonial 
em 30 de junho de 2015 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 

A administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste de Minas Ltda. – 
SICOOB CREDIPARNOR é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e 
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a 
execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e 
divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Cooperativa para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Cooperativa. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão do Noroeste de Minas Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR em 30 de junho de 
2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2015. 

Felipe Rodrigues Beiral 
Contador CRC MG 090.766/O-4 
CNAI 2994

centralizada no Banco cooperativo do Brasil S.a. (Bancoob), a qual se encontra evidenciada em relatório disponível no 
sítio www.sicoob.com.br. 

c) no gerenciamento do risco de mercado são adotados procedimentos padronizados de identificação de fatores 
de risco, de classificação da carteira de negociação (trading) e não negociação (banking), de mensuração do risco de 
mercado, de estabelecimento de limites de risco, de testes de estresse e de aderência do modelo de mensuração de 
risco (backtesting). 

d) não obstante a centralização do gerenciamento do risco de mercado e de liquidez, a cooperativa de crédito de 
Livre admissão do noroeste de Minas Ltda. – SicooB crEDiParnor   possui estrutura compatível com a natureza 
das operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição ao 
risco de mercado da Entidade. 

III - Risco de crédito 

a) o gerenciamento de risco de crédito da cooperativa de crédito de Livre admissão do noroeste de Minas Ltda. – 
SicooB crEDiParnor  objetiva garantir a aderência às normas vigentes, maximizar o uso do capital e minimizar os 
riscos envolvidos nos negócios de crédito por meio das boas práticas de gestão de riscos.

b) conforme preceitua o art. 10 da resolução cMn nº 3.721/2009, a cooperativa de crédito de Livre admissão do 
noroeste de Minas Ltda. – SicooB crEDiParnor  aderiu à estrutura única de gestão do risco de crédito do Sicoob, 
centralizada no Banco cooperativo do Brasil S.a. (Bancoob), a qual se encontra evidenciada em relatório disponível no 
sítio www.sicoob.com.br. 

c) compete ao gestor a padronização de processos, de metodologias de análises de risco de clientes e de ope-
rações, de criação e de manutenção de política única de risco de crédito para o Sicoob, além do monitoramento das 
carteiras de crédito das cooperativas. 

d) não obstante a centralização do gerenciamento de risco de crédito, a cooperativa de crédito de Livre admissão 
do noroeste de Minas Ltda. – SicooB crEDiParnor possui estrutura compatível com a natureza das operações 
e com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco de 
crédito da entidade.

IV - Gerenciamento de capital

a) a estrutura de gerenciamento de capital da cooperativa de crédito de Livre admissão do noroeste de Minas 
Ltda. – SicooB crEDiParnor objetiva garantir a aderência as normas vigentes e minimizar o risco de insuficiência 
de capital para fazer face aos riscos em que a entidade está exposta, por meio das boas práticas de gestão de capital, 
na forma instruída da resolução cMn 3.988/2011.

b) conforme preceitua o artigo 9 da resolução cMn 3.988/2011, a aderiu à estrutura única de gerenciamento de 
capital do Sicoob, centralizada na confederação nacional das cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob confederação), a 
qual se encontra evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br. 

c) o gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo continuo de monitoramento do capital, e é 
realizado pelas entidades do Sicoob com objetivo de:

i. avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que as entidades do Sicoob estão sujeitas;

ii. Planejar metas e necessidades de capital, considerando os objetivos estratégicos das entidades do Sicoob.

iii. adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas con-
dições de mercado.

 
d) adicionalmente, são realizadas também simulações de eventos severos em condições extremas de mercado, 

com a conseqüente avaliação de seus impactos no capital das entidades do Sicoob.

Paracatu/MG, 14 de agosto de 2015. 

Darcy da Silva neiva Filho
Presidente do conselho da administração

Jonas Gomes
Diretor Financeiro

José Humberto Borges
Diretor administrativo

Daniela carvalho de araujo
contador - crc nº:075421/0-1



O Movimento - Paracatu 7Paracatu-MG, 16 a 31 de agosto de 2015

   

   

O Seminário Legislativo Águas de Minas III - Os Desafios da Crise Hídrica e a Construção 
da Sustentabilidade - organizado pelaALMG, foi realizado em Paracatu, dia 18 de agosto

Os participantes aprovaram 12 propostas  prioritárias para a região

O papa Francisco inspirou-se 
no “Cântico das criaturas”, 
de São Francisco de Assis, 
Padroeiro dos Ecologistas

Dom Sergio da Rocha: O papa 
Francisco conciliou crença 
mística com rigor científico

Seminário da aLMG em Paracatu aponta possibilidade da região receber investimento em nova matriz energética

ÁGUAS DE MINAS III

LOUVADO SEJA

Sol pode aliviar recursos hídricos

Papa chama todos 
à responsabilidade

Água de menos, sol demais. 
O assunto principal era o uso ra-
cional dos recursos hídricos, mas 
as novas perspectivas de geração 
de energia solar no Estado foram 
destaque no oitavo encontro re-
gional do Seminário Legislativo 
Águas de Minas III - Os Desa-
fios da Crise Hídrica e a Cons-
trução da Sustentabilidade. O 
evento, organizado pela Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), realizado em Paracatu, 
dia 18 de agosto.

Pela manhã, foi apresentado 
um panorama sobre a situação dos 
recursos hídricos na região, a par-
tir de diagnóstico formulado pelos 
comitês de bacias hidrográficas 
(CBHs) e pelo Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas (Igam). 

Ao longo da tarde, grupos de 
trabalho consolidam as propostas 
relacionadas à temática do even-
to, que serão encaminhadas para 
a plenária final, a ser realizada na 
ALMG, em Belo Horizonte, entre 
29 de setembro e 2 de outubro. 
Os trabalhos foram coordena-
dos pelo deputado Iran Barbosa 
(PMDB), presidente da Comissão 
Extraordinária das Águas.

Energia solar - “Pode faltar 

água para a agropecuária, pode 
acabar o minério, mas energia so-
lar não vai acabar nunca”, desta-
cou o parlamentar, que coordenou 
as discussões pela manhã. Coube a 
ele anunciar a inclusão de Paracatu 

Organizações sociais de todo 
o mundo aprovaram a encíclica 
sobre meio ambiente. No do-
cumento pontifício - espécie de 
carta aos bispos, fiéis e a toda a 
população interessada -, o Papa 
Francisco lembra que a poluição 
atmosférica provoca milhões de 
mortes prematuras, particular-
mente entre os mais pobres.

Na encíclica, o Papa concorda 
com os estudos científicos que 
apontam a ação humana como 
maior causadora do aquecimento 
global e reforça a tese de que, se 
nada for feito, o desabastecimen-
to e o controle d´água por gran-
des empresas se transformará 
em uma das principais fontes de 
conflitos das próximas décadas.

Greenpeace - Para o Gre-
enpeace, organização não gover-
namental (ONG) de proteção 
ambiental, a divulgação do docu-
mento papal a menos de seis me-
ses da 21ª Conferência das Par-
tes da Organização das Nações 
Unidas (ONU) sobre Mudanças 
Climáticas, a COP-21, é um forte 
sinal de que o mundo precisa de 
um acordo relevante, para evitar 
que o meio ambiente continue 
sendo degradado. 

A organização aponta ainda 
que os líderes mundiais preci-
sam dar uma resposta à altura do 
desafio climático. A conferência 
está agendada para dezembro, 
em Paris, na França.

Os participantes do seminário 
analisaram e votaram 36 propos-
tas, todas de abrangência esta-
dual, formuladas por técnicos e 
especialistas indicados pelas enti-
dades que compuseram a comis-
são organizadora do evento. 

Foram votadas e aprovadas 
também outras 17 propostas 
inéditas, de caráter regional, for-
muladas ao longo das discussões 
em Paracatu dos dois grupos de 
trabalho. Dessas, 12 foram clas-
sificadas como prioritárias para 
a fase final, conforme o regula-
mento do seminário. Todas as 
propostas serão disponibilizadas 
para consulta pública no portal 
da ALMG.

As propostas foram organi-
zadas em torno dos seguintes 
temas: Crise hídrica; Gestão 
de recursos hídricos; Fomento, 
custeio, receitas e destinação; 
Saneamento e saúde; Atividade 
minerária, indústria e energia; e 
ainda Agricultura, pecuária e pis-
cicultura.

Em uma primeira etapa dos 
trabalhos, os participantes do 
seminário puderam aprimorar os 

O nome “Águas de Minas III” 
remete a seminários anteriores 
da ALMG, realizados em 1993 e 
2002. Há, pelo menos, duas déca-
das, o Parlamento mineiro busca, 
em conjunto com a sociedade, 
debater o tema e apontar cami-
nhos para as políticas públicas do 
setor. Em parceria com órgãos 
do poder público, entidades sin-
dicais, empresariais e movimen-
tos sociais, o seminário aborda, 
nesta edição, questões como cri-
se hídrica, gestão dos recursos hí-
dricos, saneamento básico e usos 
da água na mineração, indústria, 
agricultura e geração de energia.

Na pauta do evento estão duas 
das dez unidades de planejamen-
to de recursos hídricos do Rio 
São Francisco, onde os conflitos 
por água são frequentes e tendem 
a se intensificar com a escassez de 
chuvas e a redução da vazão dos 
rios. A Bacia Hidrográfica do Rio 
Paracatu, onde estão municípios 
como Paracatu e Unaí, abrange 
13 sedes municipais, com uma 
área de drenagem de 41.512 km² 
e população estimada de 259.717 
habitantes. Já a Bacia do Rio Uru-
cuia tem área de drenagem de 
25.135 km² e população total es-

FOTOS: GUILHERME DARDANHAN

Cidade do Vaticano (Agên-
cia Lusa/ABr) - O papa Fran-
cisco apresentou em meados de 
junho a encíclica dedicada ao 
meio ambiente, na qual apela 
para a responsabilidade de todos 
na proteção do planeta, “que está 
sendo destruído”.

Na audiência geral do dia 17, 
Francisco ressaltou que a des-
truição do meio ambiente preju-
dica a todos, mas especialmente 
aos mais pobres. “Por isso, ape-
lo para a responsabilidade, com 
base no dever que Deus deu ao 
ser humano na criação: cultivar e 
proteger o jardim”, alertou.

Francisco convidou todos a 
receberem com “atitude de aber-
tura” o documento, “de acordo 
com a doutrina social da Igreja”.

Pobres - O papa estabelece 
uma “relação íntima entre os po-
bres e a fragilidade do planeta”, 
na encíclica “Laudato Si (Lou-
vado seja) - Sobre o cuidado da 
casa comum”, divulgada dia18 de 
junho e publicada em português 
pelas Edições Paulinas.

A nova encíclica do pontífice 
é inspirada no “Cântico das cria-
turas”, de São Francisco de Assis, 
que, em 1979, o papa João Paulo 

Em nota, o Greenpeace diz 
que considera “extremamente 
valiosa” a intervenção do Papa 
Francisco e que a encíclica é “clara 
e franca” ao tratar da necessidade 
de mudanças políticas mundiais.

Paris - “As palavras do Papa 
devem servir para afastar os go-
vernantes de seu comportamen-
to apático. Elas são um incentivo 
para que os líderes aprovem le-
gislações severas de proteção ao 
clima em seus países. E para que, 
em Paris, no final do ano, che-
guem a um sólido acordo sobre 
o clima”, diz a nota do Greenpe-
ace. A organização ambiental 
cobra do Brasil o fim do desma-
tamento e mais investimentos 
para expandir o uso de fontes de 
energia renováveis, como a solar.

A Conferência Nacional dos 

II proclamou Padroeiro dos Eco-
logistas.

Para as Edições Paulinas, o 
documento papal “é um urgente 
apelo à preservação da Terra e da 
vida, por meio da qual a Igreja 
procura também influenciar os 
trabalhos da próxima Conferên-
cia sobre o Clima”, que ocorrerá 
em dezembro em Paris.

Uma das metas desta cúpula 
é obter um acordo internacio-
nal, que obrigue todas as nações 
a manter o aquecimento global 
abaixo dos 2 graus Celsius.

organizações sociais aprovam encíclica papal

Bispos do Brasil (CNBB) também 
se pronunciou sobre o assunto. 
Durante entrevista coletiva em 
Brasília, o presidente da instituição 
religiosa e arcebispo de Brasília, 
Dom Sergio da Rocha, destacou 
que, no texto, o papa Francisco 
conciliou a crença mística com o 
rigor científico, embasando sua ar-
gumentação em dados de pesqui-
sas recentes e em sua própria fé.

Na encíclica, entre outras coi-
sas, o Papa Francisco afirma que, 
além de a sociedade ainda não 
dispor da “cultura” necessária 
para enfrentar a crise ambien-
tal, faltam lideranças capazes de 
apontar novos caminhos para 
satisfazer as necessidades das ge-
rações atuais, sem prejudicar as 
gerações futuras.

O Papa é taxativo ao manifes-
tar sua preocupação com a “fra-

queza da reação política interna-
cional” ao problema. Segundo 
ele, a submissão da política à 
tecnologia e à economia pode 
ser constatada na “falência” das 
cúpulas mundiais sobre o meio 
ambiente, cujos resultados são 
sempre inferiores às expectativas.

Consumo - “Há demasiados 
interesses particulares e, com 
muita facilidade, o interesse eco-
nômico chega a prevalecer sobre 
o bem comum e manipular as in-
formações para não ver afetados 
seus projetos”, destaca a encíclica. 
“Cresceu a sensibilidade ecológi-
ca das populações, mas é ainda in-
suficiente para mudar os hábitos 
nocivos de consumo, que não pa-
recem diminuir”, diz a nota. “En-
tretanto, os poderes econômicos 
continuam a justificar o sistema 
mundial atual, onde predomina a 
especulação e a busca de receitas 
financeiras que tendem a ignorar 
todo o contexto e os efeitos so-
bre a dignidade humana e sobre o 
meio ambiente”, destaca.

O subsecretário-geral da ONU 
e diretor-executivo do Programa 
das Nações Unidas Para o Meio 
Ambiente (Pnuma), Achim Stei-
ner, divulgou nota em que com-
para o apelo do papa Francisco 
por mudanças que detenham a 
degradação ambiental a um “to-
que de clarim que ressoa, não só 
para os católicos, mas para todos 
os povos da Terra”.

O Greenpeace diz que o 
documento é um forte sinal 
de que o mundo precisa de 
um acordo para evitar que 
o meio ambiente continue 
sendo degradado

na área de estudos para implanta-
ção de um complexo de geração 
de energia solar no Estado. 

Nesse caso, água e sol se rela-
cionam. Segundo o parlamentar, 
o estímulo a essa nova matriz 

energética é uma alternativa para 
não sobrecarregar o uso dos re-
cursos hídricos em Minas, onde 
a base de geração é a hidrelétrica.

“A Comissão das Águas assu-
miu uma série de atribuições ao 

tratar de um tema tão amplo. A 
geração de energia é um dos as-
suntos que também estamos dis-
cutindo”, explicou o deputado 
Iran Barbosa. 

Pirapora - De acordo com 
o parlamentar, uma parceria en-
tre o Governo Federal e o Es-
tado permitirá o licenciamento 
de quatro usinas que prometem 
transformar Minas no principal 
produtor de energia solar do País. 
Uma delas, em Pirapora, no Nor-
te de Minas, deve ocupar uma 
área de 800 hectares e ser a maior 
da América Latina e a terceira 
maior do planeta.

O investimento total previsto 
é de R$ 1,5 bilhão, com a geração 
de 2 mil empregos diretos em 
cada uma dessas usinas. No total, 
estão previstas 12 novas usinas 
em todo o País até 2025, com 
R$ 25 bilhões em investimentos. 
Paracatu, portanto, estaria no pá-
reo para instalar uma usina seme-
lhante à planejada para Pirapora.

Paracatu - Até lá, o desafio 
é equacionar o uso dos recursos 
hídricos e garantir a sobrevivên-
cia econômica, já que historica-
mente os cursos d’água nortea-
ram a ocupação da região e, até 

que uma nova alternativa se con-
solide, ainda hoje são indispen-
sáveis à economia regional em 
atividades como, por exemplo, a 
agropecuária.

Diante disso, o deputado Iran 
Barbosa destacou a importância 
do seminário, que ele classificou 
como histórico. “Esse trabalho 
vai nortear a elaboração, na As-
sembleia, do primeiro marco 
regulatório das águas, do sanea-
mento básico e dos resíduos sóli-
dos em Minas Gerais. O desafio 
hídrico em Minas é enorme. A 
falta de chuva só expôs o proble-
ma, que tem se aprofundado em 
todas as regiões do Estado nos 
últimos anos”, afirmou.

“Minas Gerais já foi reconhe-
cida por ter um dos maiores esto-
ques hídricos do País, famosa por 
sua abundância de água, e agora 
vivemos essa crise que ainda não 
conhecíamos na nossa história. 
Sempre é bom lembrar que boa 
parte dessa crise não decorre da 
falta de água, mas do mau uso 
dela, seja pela utilização predató-
ria, até mesmo dentro das nossas 
casas, sem consciência, ou pela 
contaminação”, lembrou o depu-
tado Iran Barbosa.

Esforço de duas décadas da assembleia Propostas aprimoram preservaçãotimada de 76.441 habitantes.
O principal problema na região 

é o conflito por água. A presença 
de irrigantes irregulares impede 
que se faça o acompanhamento 
real do consumo dos recursos 
hídricos. Sem planejamento, as 
ações são pautadas levando em 
conta o uso autorizado, mas a de-
manda é, na prática, subestimada. 

Uma ação enérgica do Estado 
é necessária, seja regularizando 
ou excluindo essas captações. 
Um dos entraves é a morosidade 
na emissão das outorgas (autori-
zação para uso de recursos hídri-
cos), que pode levar até quatro 
anos. Um reflexo disso são inú-
meros barramentos clandestinos, 
inclusive em veredas.

Entre as ações urgentes estão 
a melhoria do manejo do solo 
para permitir a infiltração de 
água, proveniente tanto da chu-
va como da irrigação, de modo 
a reduzir as perdas de recursos e 
erosões; o cercamento e a limpe-
za das nascentes e a construção 
de bacias de contenção de enxur-
radas para evitar o assoreamento 
nos rios (acúmulo de sedimen-
tos) e de barramentos para man-
ter a água no próprio manancial.

textos das propostas elaboradas 
previamente. São medidas como 
a que prevê no tema crise hídrica 
a criação de uma lei que, em si-
tuações de saturamento de usos 
e níveis de poluição de recursos 
hídricos, restrinja a concessão 
de licenças ambientais, outorgas 
e financiamentos públicos para 
projetos que demandem usos 
intensivos de água e estabeleça 
ainda incentivos fiscais e créditos 
para financiamento público de 

tecnologias de produção, bene-
ficiamento e transporte sustentá-
veis e com uso não intensivo de 
água.

Ainda no tema crise hídrica, 
foi sugerida, como proposta iné-
dita, a recuperação de estradas 
rurais e a construção de barra-
gens nas cabeceiras dos rios e 
córregos e o cercamento de nas-
centes. 

Proposta semelhante foi 
aprovada também no grupo de 

trabalho que discutiu o tema 
Agricultura, pecuária e piscicul-
tura. Como a região Noroeste 
de Minas reúne, segundo estima-
tivas, cerca de 10 mil nascentes, 
a preocupação se justifica, já que 
as estradas rurais seriam a maior 
ameaça a essas fontes de água.

Para se ter uma ideia, somen-
te o município de Paracatu tem 
10 mil quilômetros de estradas 
rurais, e a Região Noroeste tem 
uma extensão dez vezes maior, a 
maioria construída e mantida em 
condições totalmente adversas à 
preservação de nascentes e cur-
sos hídricos. Até mesmo o casca-
lho utilizado para a manutenção 
delas representa uma ameaça, já 
que ele é, na maioria das vezes, 
retirado de áreas próximas a cur-
sos d’água.

Por fim, nos dois grupos de 
trabalho, foram eleitos os re-
presentantes que vão participar 
da etapa final do seminário, em 
BH. Foram seis em cada um, 
sendo dois terços da sociedade 
civil (4) e o restante (2) do poder 
público, além dos respectivos 
suplentes.
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Prefeituras param por um dia

Câmara quer formar novos líderes

Contador pede oportunidade para pequenos empresários

ESCOLA LEGISLATIVA

LICITAÇÕES

FALTA DE DINHEIRO

Sessenta e oito por 
cento das cidades mi-
neiras de todas as regi-
ões do Estado aderiram 
à manifestação de 24 
agosto, proposta pela 
Associação Mineira de 
Municípios (AMM), para 
protestar contra a de-
fasagem dos valores do 
Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM); 
pela redistribuição dos 
impostos; pela definição 
dos repasses pendentes 
dos convênios entre a 
União, Estado e muni-
cípios e pela revisão do 
Pacto Federativo. 

Cidades com mais de 
100 mil habitantes, como 
Uberaba, Juiz de Fora, 
Itabira, Barbacena, Itajubá, Divi-
nópolis e Ituiutaba, participaram 
da manifestação; mas as peque-
nas cidades foram as mais efeti-
vas, pois muitas delas dependem, 
exclusivamente, do FPM. 

Para o presidente da AMM e 
prefeito de Pará de Minas, Antô-
nio Júlio, os repasses do governo 
federal são as maiores fontes de 
receitas da maioria dos municí-
pios, quando não a única. “Esses 
valores diminuem cada vez mais, 
forçando os prefeitos a tomarem 
decisões drásticas para consegui-
rem atender as demandas da po-
pulação”.

Insatisfação - O movimen-
to superou as expectativas das 
microrregionais e da AMM. De 
acordo com Antônio Júlio, os 
dados demonstram a insatisfação 
quase total das cidades mineiras. 

“Unimos forças para demons-
trar o que está acontecendo com 
as prefeituras e, em consequência, 
com os cidadãos. Algumas cida-
des maiores só não participaram 

Joãozinho Contador: 
Micro e pequenas empresas 
estão  excluídas da prestação 
de serviço

As cidades com menos de cem mil habitantes aderiram em massa à paralisação do dia 24 de agosto 

João Archanjo: Sociedade está 
carente de novas lideranças
 

devido ao grande impacto que se-
ria causado aos habitantes. É um 
desrespeito à população o que o 
governo federal tem feito com as 
cidades”, protesta Antônio Júlio.

Noroeste - As prefeituras das 
cidades do Noroeste de Minas, to-
das com menos de cem mil habi-
tantes, aderiram unanimemente ao 
movimento e o presidente da Am-
nor - Associação dos Municípios 
do Noroeste de Minas - Uadir 
Pedro Martins de Melo declarou 
que é preciso mostrar o que está 
acontecendo nos pequenos mu-
nicípios e buscar alternativas de 
sobrevivência para as prefeituras.

Segundo Uadir, que também 
é prefeito de Natalândia, de cada 
R$ 100 em impostos, apenas R$ 
18 ficam nos municípios, R$ 26 
vão para o Estado e mais da me-
tade do bolo, R$ 56,00, vai para o 
governo federal.  

Para o presidente da Amnor, 
a concentração de recursos no 
governo federal dificulta a vida 
nos municípios, que têm recei-

cidades pequenas que dependem quase que exclusivamente do FPM  aderiram em massa ao movimento da aMM 

O vereador Joãozinho Conta-
dor (PSDB) solicitou, no último 
dia 17, em reunião ordinária da 
Câmara, que o Município recon-
sidere alguns editais de licitação 
para dar mais abertura à partici-
pação das micro e pequenas em-
presas da Cidade, que estão sendo 
excluídas da prestação de serviço, 
devido às exigências dos editais.

Joãozinho Contador, que nor-
teia seu trabalho na defesa das 
micro e pequenas empresas, em 
Paracatu e  em todo o País,  sem-
pre valoriza os empreendedores 
e luta pela diminuição de impos-
tos que atingem o setor. “Essas 
empresas garantem muitos em-

A Câmara Municipal de Paracatu inaugurou, no 
último dia 19, a Escola Legislativa Vereador Romildo 
Parreiras Lages, com a finalidade de oferecer, entre 
outros serviços, suporte às atividades do Poder Le-
gislativo; profissionalização aos servidores e repertó-
rio de informações para subsidiar projetos e promo-
ver a identificação com a missão do Legislativo.

O movimento Prefeituras de Minas Param 
por Você, que ocorreu em todo o Estado, neste 
24 de agosto, organizado pela Associação Mi-
neira dos Municípios, tentou demonstrar que os 
pequenos  municípios não suportam mais arcar 
com a transferência de responsabilidades, como 
é o caso da iluminação pública, que requer recur-
sos e profissionais habilitados, itens raros, hoje 
em dia.

Segundo a AMM, apesar de reuniões e pro-
messas, em Brasília, as prefeituras não estão 
sendo assistidas pelo parlamento e pelo governo 
federal. Daí, a necessidade da mobilização para 
que a sociedade conheça os problemas.

A desigualdade na repartição dos impostos; a 
sobrecarga dos município com programas e con-
vênios com a União e o Estado, que não fazem 
as transferências necessárias; a judicialização da 
saúde; a redução no financiamento da educação 

“Estou empenhado para colocar em prática algu-
mas ações, como a visita de alunos da rede pública 
à Câmara, para contribuir no processo de educação 
e cidadania. Assim, teremos jovens líderes, que sai-
bam cobrar de seus governantes e representar a so-
ciedade”, esclarece o presidente João Arcanjo.

Para o presidente do Legislativo Paracatuense, a 

sociedade está  carente de novas lideranças que pos-
sam conduzir de forma mais acertada os rumos da 
política, do crescimento e do desenvolvimento local.

Segundo Archanjo, a intenção principal da Esco-
la Legislativa é o projeto Conheça o Legislativo, que 
prevê a visita das escolas à Câmara e vice-versa.

O projeto quer trabalhar não apenas com crian-

ças e adolescentes, mas com toda a população, pois 
a sociedade mais informada se torna melhor eleitora 
e passa a cobrar por seus direitos e a fiscalizar seus 
representantes. Outro projeto que o vereador desta-
cou como prioridade é a construção do Plenarinho, 
que servirá para as reuniões de comissões e para as 
atividades da Escola Legislativa.

empresa de grande porte, quan-
do, segundo o vereador,  existem 
empresas menores na Cidade que 
dependem do serviço público 
para sobreviver. “Se o edital não 
der espaço a elas, irão acabar”. 

“Seria uma oportunidade para 
empresas menores. Uma recom-
posição do edital, subdividindo 
os lotes, para garantir empregos 
na Cidade. Parcelando a capina 
e varrição, as empresas meno-
res podem fazer um consórcio 
ou calção e disputar a licitação. 
Assim, o dinheiro continuaria 
no Município. Quando o lote é 
muito grande, fica difícil para as 
empresas menores disputarem.”, 

disse Joãozinho Contador.
Segundo o vereador, o inte-

resse é em proteger empresários 
e empregos locais, através de 
prerrogativas para fomentar os 
pequenos negócios.

Apoio - O vereador do PSDB 
foi apoiado por Rosival Araújo 
(PT) que reclamou que a Prefeitu-
ra facilita a vida de maus pagado-
res, como a Executiva, e dificulta 
para as empresas da Cidade. “Pre-
cisamos desenvolver a Cidade, 
com o povo daqui. No caso da 
Executiva, se fosse um empresário 
da cidade, o seu proprietário, seria 
mais fácil resolver a questão”.

Glewton de Sá (Pros) disse 

que as micro e pequenas em-
presas com direitos preservados 
geram empregos. “Existe lega-
lidade para as prerrogativas. Le-
galidade tem, mas para quem?”, 
perguntou.

Já Gilvan Rodrigues (PTB)  
afirmou que nenhuma empresa da 
Cidade deu dor de cabeça ao go-
verno. “É isso que temos que pre-
ocupar: beneficiar nossa gente”.

Enquanto Marlon Gouveia 
(PHS) alegou que “Eles” preferem 
contratar uma empresa do Paraná 
que uma de Paracatu. “Não visam 
o povo. O serviço prestado pelos 
cidadãos paracatuenses são de pri-
meira qualidade”, explicou.

pregos no País e precisamos dar 
mais atenção a elas”, esclarece.

“As licitações no Município 
estão legais. O que peço é que as 
licitações tenham prerrogativas 
para microempresas. Por exemplo, 
uma empresa pequena não tem re-
gistro no Crea, o que muitas vezes 
é exigido em edital. Porém, essa 
empresa pode realizar uma parte 
daquela obra, se o edital for divi-
dido em partes, segmentando as 
áreas”, explicou o vereador. 

Edital - Contador citou o 
novo edital de licitação para ter-
ceirização da limpeza pública, 
que foi dividida em três lotes, mas 
as exigências são referentes a uma 

ta pequena e inúmeras 
obrigações.

“Os repasses do go-
verno federal e estadual 
são as maiores fontes de 
receitas da maioria dos 
pequenos municípios e 
esses repasses estão di-
minuindo, forçando os 
prefeitos a cortar des-
pesas, o que prejudica a 
população”, reclama o 
presidente da Amnor.

Paracatu - O prefeito 
de Paracatu, Olavo Con-
dé, através da Assessoria 
de Comunicação, emitiu 
Comunicado na tentativa 
de esclarecer os objetivos 
da paralisação. Segun-
do o texto, a paralisação 
dos serviços públicos 

não possuía regulamentação legal 
específica e também não se trata 
de greve de servidores públicos, 
nem de interrupção na prestação 
de serviços públicos, mais de “ato 
de natureza política, com objeti-
vo de chamar atenção pública das 
adversidades que os municípios 
vêm enfrentando”.

Segundo o documento, a pa-
ralisação atingiria apenas o expe-
diente externo da Prefeitura. Sem 
decretação de ponto facultativo, 
nem dispensa dos servidores. 
“Deve ocorrer apenas a suspen-
são do atendimento ao público, 
mantendo-se o expediente inter-
no dos órgãos da administração”, 
esclareceu o documento.

Na sexta-feira anterior às mani-
festações dos prefeitos, o governo 
de Minas anunciou um pacote de 
R$ 250 milhões de financiamento 
para as prefeituras via BDMG e 
outros R$ 60 milhões destinados 
ao transporte escolar, mas o pa-
cote não reduziu as preocupações 
dos gestores municipais.

básica; o alto custo de manutenção dos convê-
nios para a segurança pública; são pontos de es-
trangulamento das gestões municipais..

Além disso, a AMM quer a recuperação do 
Fundo de Participação dos Municípios; repasses 
verba compatíveis com execução de programas; 
definição de percentual para despesas e investi-
mentos em segurança pública; e regularidade dos 
repasses das multas de trânsito; novo modelo de 
distribuição de recursos para a saúde, já que o 
município é o ente que tem a obrigação maior 
com o setor (União 10%, Estado 12% e Muni-
cípio 15%). Porém, muitas vezes gasta mais que 
25%, segundo a própria AMM.

A educação é outra preocupação dos muni-
cípios, que solicitam medida que impeça o go-
verno federal de criar despesas para estados e 
municípios sem apontar a respectiva fonte de 
custeio. 

Parou por quê? Por que parou?

Antônio Júlio, presidente da AMM 
e prefeito de Pará de Minas: Governo 
federal desrespeita população
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Militares morrem em rodovias

Índio morre com tiro na cabeça

Garupa acerta 
dois tiros em 
adolescente

TENTATIVAS DE ASSASSINATOACIDENTES

33º. HOMICÍDIO

Um adolescente de 16 anos foi direto para o bloco cirúrgico do 
Hospital Municipal, após levar um tiro no abdômen e outro no ór-
gão genital. Ele se recupera bem e não corre risco de morte. 

A tentativa de homicídio ocorreu às 13h de 28 de julho, na es-
quina da Rua José de Oliveira Melo com a Avenida Tenente Hugo 
Lima, no Paracatuzinho. 

Segundo a PM, dois ocupantes de uma moto vermelha aproxi-
maram-se do adolescente, o garupa desceu e efetuou seis tiros, dois 
acertaram a vítima. O motivo é desconhecido e os autores não fo-
ram identificados. 

Jovem leva tiro de padrasto 
A tentativa de homicídio foi contra um jovem de 27 anos, que 

levou dois tiros no rosto e no tórax, durante uma briga na Fazenda 
Beirute. A suspeita da polícia é que o autor seja o padrasto da vítima. 

Eles se desentenderam por posse de terrenos e o padrasto teria 
efetuado cinco tiros  na direção do rapaz. Segundo a polícia, a vítima 
possuía mandado de prisão em seu desfavor. O rapaz permanece 
internado sob custódia da PM. As buscas seguem para prender o 
autor e apreender a arma usada no crime.

Jovem leva tiros na porta de casa 
Um rapaz de 20 anos foi baleado na porta de casa e, segundo 

ele, no local passaram dois ocupantes de uma moto Biz prata e, em 
seguida, chegou um Fiesta ou Corsa que parou rapidamente próximo 
ao rapaz e um dos seus ocupantes começou a atirar. Após ser atin-
gida, a vítima caiu próximo ao portão da casa dela e foi socorrida ao 
Hospital Municipal, onde foi constatada duas perfurações - uma na 
região lombar esquerda e outra no antebraço esquerdo. O rapaz não 
corre risco de morte. O motivo é desconhecido e ninguém foi preso. 

rapaz é baleado dentro de casa 

Um homem trajando camiseta vermelha, bermuda escura e chi-
nelos invadiu uma casa, no último dia 15, na Rua Regina Gomes, em 
João Pinheiro, e chamou por um rapaz, com quem se desentendera 
na noite anterior, mas este não o atendeu.   

O autor, então, sacou um revólver e fez com que a mãe e a irmã 
da vítima se retirassem da casa e efetuou quatro tiros contra o rapaz, 
que foi atingido na panturrilha da perna direita. Após a munição 
acabar, o autor deu uma coronhada na cabeça da vítima e fugiu 
numa bicicleta preta. 

O motivo da tentativa de homicídio se deu porque os envolvidos 
tiveram um atrito, na noite anterior, dentro de um bar, por motivos 
fúteis, e o autor prometeu matar o rapaz. A vítima possui passagem 
por receptação, roubo e tráfico de drogas. Ninguém foi preso. 

Mais uma fazenda é atacada  
Por volta de 21h da noite de 14 de agosto, três homens encapuza-

dos - um deles armado com revólver e facão - chegaram em uma fa-
zenda, renderam o vaqueiro de  42 anos e pediram dinheiro e armas. 

O autor que estava com o revólver efetuou um disparo, atingindo 
o pé direito da vítima. Em seguida, os autores roubaram uma espin-
garda cal.36, um revólver cal.38 e R$ 365,00. 

Em seguida, foram até a outra casa da propriedade, arrombaram 
a porta, abordaram um senhor de 85 anos, o agrediram com socos 
e chutes, e roubaram um celular. 

As vítimas relataram que os autores eram magros, um deles era 
moreno e baixo. Militares foram informados que, ao anoitecer, duas 
motos com quatro indivíduos foi vista passando pelo local, em ati-
tudes suspeitas. Ninguém foi preso.    

Motoqueiros atacam bar do Jambeiro 

Na tarde de 18 de agosto, os ocupantes de duas motos e de um 
carro chegaram num bar do Assentamento do Jambeiro e pergunta-
ram se ali  vendia combustível. 

No momento em que uma das vítimas destrancou a porta para 
atendê-los, um dos ladrões sacou um revólver e anunciou o roubo. 
Em seguida, os autores amarraram a vítima e, após revirar toda casa, 
roubaram três celulares, uma bolsa com documentos, certa quantia 
em dinheiro, uma Strada, placa GQS-2278/MG, diversas bebidas e 
cigarros. Os ladrões fugiram e não foram identificados. Para dificul-
tar o trabalhão da polícia, eles estavam com os rostos cobertos por 
capacetes.  

22 - Na região de Olhos D’Água, município de João Pinheiro, 
militares abordaram Robson Amaral Santana, 22, em atitude sus-
peita. Ele se aproximou de uma moita e tentou despistar, porém 
os policiais perceberam que o autor jogou algo ao solo. Robson 
portava R$ 64,00 e havia dispensado um revólver cal.22 com seis 
cartuchos. Ele foi preso. 

38 - Dentro de uma Strada de propriedade de João Victor Bar-
bosa Queiroz, 21, a PM encontrou um revólver  cal.38, com quatro 
cartuchos, três intactos e um picotado. Foi constatado ainda que 
o veículo não estava devidamente licenciado, motivo pelo qual foi 
removido ao pátio.

O sargento PM Gardecil José 
Pereira, 43, morreu na manhã de 
21 de agosto, próximo ao trevo 
de Arinos (LMG 638), quando a 
Parati que ele conduzia atropelou 
uma vaca e tombou. 

O sargento era natural de 
Uruana, mas lotado no 45º BPM 
de Paracatu.

Informações da PM de Ari-
nos dão conta de que Gardecil 
ia de Uruana de Minas para um 
rancho no Rio São Miguel. O 
corpo do militar foi encontrado 

preso debaixo do carro, que teve 
sérios danos. 

A vaca, que também morreu 
no local, tinha duas marcas a fer-
ro com as letras JC e SN, que não 
são registradas.

Força Nacional - O sargento 
da Força Nacional José Almir Al-
buquerque Torres, 45, também, 
morreu após acidente, no último 
dia 20,  na BR-040, entre Cristali-
na e Paracatu, num trecho já du-
plicado da BR 040, quando carro 
onde a vítima estava - que viajava 

em comboio com outras cinco 
viaturas - foi surpreendido por 
uma Montana, que fez um retor-
no irregular no canteiro central 
da pista duplicada. 

Para desviar, a viatura invadiu 
a pista contrária e se chocou la-
teralmente com uma carreta. O 
sargento morreu no local.  Outro 
policial ficou ferido e foi levado 
ao Hospital de Cristalina e PRF 
informou que ele não corre risco 
de morte.

Em nota, a Secretaria Na-

cional de Segurança Pública do 
Ministério da Justiça (Senasp), 
responsável pela Força Nacional, 
lamentou a morte do sargento 
José Almir. Ele prestava serviços 
para a corporação desde abril de 
2014, segundo o órgão. 

O militar atuava na Operação 
Pacificadora, no Rio de Janeiro. 
José Almir também participou 
dos trabalhos integrados duran-
te a Copa do Mundo, em apoio 
à Polícia Rodoviária Federal no 
Paraná e Rio de Janeiro.

A polícia procura por um ho-
mem de estatura mediana - que 
na ocasião usava blusão verme-
lho, bermuda escura e chine-
los - que assassinou Francisco 
Evangelista Damião - o Índio 
(FOTO), 43, às 22h15min, do 
último dia 20, num bar - à Rua 
Três, Bela Vista II. 

Segundo a polícia, o assassino 
entrou no bar, comprou um chi-
clete e, ao sair, começou a atirar 
na direção da vítima, atingindo-a 
com um dos disparos na cabeça. 
Três tiros acertaram a parede e o 
muro do estabelecimento. 

O sargento PM Gardecil José Pereira morreu, 
próximo ao trevo de Arinos, ao atropelar uma vaca

Acidente no trecho duplicado da BR 040, próximo a Cristalina, matou 
o sargento da Força Nacional José Almir Albuquerque Torres

O motivo é desconhecido, 
mas de acordo com a PM, Fran-
cisco Evangelista tinha ficha cri-
minal por tráfico de drogas, re-
ceptação e porte ilegal de arma 
de fogo. O que pode ter ligação 
com o assassinato. O autor não 
foi identificado. 

Diemerson - Indio foi a 33ª. 
vítima de assassinato em Paraca-
tu, este ano, e a terceira do mês 
de agosto. No domingo - Dia dos 
Pais - um adolescente de 15 anos 
foi assassinado. 

Segundo a polícia, Diemerson 
Pinheiro Rodovalho, baleado, en-

trou correndo  numa casa da Rua 
Sete e caiu na cozinha, sangrando 
e gritando por socorro. 

Um cidadão conduziu o ado-
lescente até o Hospital Muni-
cipal, onde já deu entrada sem 
vida. Foram constatadas cinco  
perfurações no corpo do menor 
-  uma no braço esquerdo, ou-
tra no abdome e três nas costas. 
Diante informações, a PM já tem 
suspeitos, os quais estão sendo 
procurados.

Wandilson Rodrigues Ferreira, 
46, foi encontrado morto na Rua 
da Caixa D’Água, no São Sebas-

tião. Segundo a polícia, o cadáver 
estava com ferimentos na cabe-
ça, causados por espancamento. 
O crime ocorreu na madrugada 
de 4 de agosto. A perícia consta-
tou que a vítima foi atingida por 
golpes na cabeça, tinha um corte 
profundo na testa. A polícia en-
controu objetos com marcas de 
sangue e um facão com sinais de 
ter sido lavado, próximo ao cor-
po. Três suspeitos, duas mulheres 
e um homem, foram detidos. 
Após os trabalhos da perícia, o 
corpo da vítima foi encaminhan-
do ao IML de Paracatu.
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Vila empata com n.Sra. de Fátima e cai para segundo lugar. Paracatu continua líder da chave B, com sete pontos

CAMPEONATO MUNICIPAL 

Chapadinha goleia 
JK e lidera Chave A 

Santana vence Paracatu e se isola na 
liderança da Chave B. Amabap derrota 
Amoreira e avança para o 3º. lugar 

Data é comemorada em Paracatu com várias ações 

Congresso recebe 
proposta até final 
de setembro próximo

ASPIRANTE

DIA DO ADVOGADO

SISTEMA NACIONAL DE ESPORTE

O ministro do Esporte, George 
Hilton, participou da abertura do 
4º Jurisports, congresso organizado 
pela Academia Nacional de Direito 
Desportivo, na sede da  OAB-RJ 

A nona rodada do Campeonato Municipal, Categoria Prin-
cipal, ocorreu no último final de semana, com duas partidas no 
Estádio Beira Rio. No sábado (23/8), o Chapadinha goleou o 
JK por 6 a 0 e assumiu a liderança da Chave A com dez pontos. 

Os gols do Chapadinha foram marcados por: Adilio (Café), 
Renato Braga, Junio (ET) (2), Luis Henrique, Danilo Oliveira. 
O JK continua sem vencer e é lanterna da chave sem nenhuma 
pontuação. 

Vila/N.Sra. de Fátima - O segundo jogo da rodada foi 
mais acirrado. Vila Mariana e N. Sra. de Fátima ficaram no em-
pate em 1 a 1. Dênis Romero marcou para o N. Sra. de Fátima e 
Talles assinalou para a Vila. 

Com empate, a Vila caiu para o segundo lugar com sete pon-
tos e o N. Sra. de Fátima subiu para o terceiro lugar, ao lado do 
Real, com cinco pontos. O Paracatu continua líder da Chave B, 
com sete pontos. 

A organização do certame é da Liga Paracatuense de Espor-
tes - LPE, que este ano presta uma homenagem ao desportista 
Carrocha, que empresta o nome à competição. Até o momento 
já foram realizadas 18 partidas e marcados 83 gols.

O Dia do Advogado é celebrado no Brasil em 
11 de agosto. Em Paracatu, a data foi lembrada de 
forma especial com várias atrações, organizadas pela 
OAB/MG Subseção Paracatu. 

No dia 11, aconteceu na sede da Ordem dos Ad-
vogados, o projeto “Advogado Saudável”. Segundo 
o Presidente Dênis Campos, o evento foi promo-
vido em  parceria com a CAA/MG e o Curso de 
Medicina da Faculdade Atenas. “Foram realizadas 
ações de valorização da saúde do Advogado e em 
parceria com a Deluxe Make Up Hair, diversas ati-
vidades de valorização do bem estar e beleza dos 
advogados”, explica Campos.  

Durante todo dia os profissionais da área fizeram  
teste de glicose, aferição da pressão arterial, avaliação 
nutricional, IMC, relaxamento e massagem nas mãos 
e ombros, cabeleireiros dando super dicas e pente-
ados, dicas de maquiagens, limpeza de pele, dentre 
outros.

Rio de Janeiro (ABr) - O go-
verno vai encaminhar até o fim 
de setembro ao Congresso Na-
cional a proposta para a criação 
do novo Sistema Nacional de Es-
porte, informou dia 17 de agosto, 
o ministro do Esporte, George 
Hilton, ao participar na sede da 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil, no centro do Rio, da abertura 
do 4º Jurisports, congresso orga-
nizado pela Academia Nacional 
de Direito Desportivo.

 “Os três pilares do sistema é 
gestão, quem faz o quê; funcio-
namento, como vai funcionar 
e financiamento, de onde sairão os recursos públicos e privados”, disse o 
ministro. Ele informou ainda que o texto está em fase final de elaboração.

Após a cerimônia, em entrevista à Agência Brasil, George Hilton afir-
mou que está confiante que a proposta seja aprovada no primeiro semestre 
de 2016. O ministro disse ainda que, entre outras medidas, o sistema vai 
fortalecer o desporto escolar e a educação física obrigatória nas escolas. 

Por isso, o documento está sendo preparado, em conjunto, por técnicos 
dos ministérios do Esporte e da Educação. “Estão formatando o texto para 
a gente, até o final de setembro, mandar para o Congresso Nacional.”

George Hilton avalia que não deverá ocorrer dificuldade na tramitação 
da proposta no Congresso, uma vez que o assunto já vem sendo debati-
do com parlamentares e entidades ligadas ao setor, além dos ministérios. 
“Todas as entidades envolvidas estão discutindo para que o texto chegue 
ao Congresso o mais completo, mas, claro, respeitando a autonomia do 
Legislativo.”

Para o ministro do Esporte, apesar de ser estruturado com base em uma 
política nacional, o sistema atual não integra o país. Segundo ele, a nova 
proposta vai definir quais são os papéis de cada órgão e entidade. “Nos 
mesmos moldes que temos em educação, vai ter uma lei que não pode ser 
transgredida. Ela tem que ser cumprida em todo o país, tanto por entes 
públicos,quanto por entes privados.”

O novo sistema vai definir ações desde a formação esportiva até a exce-
lência do esporte, com atletas de alto rendimento. Segundo George Hilton, 
a nova estrutura vai garantir cada vez mais a presença de atletas brasileiros 
em competições internacionais com o aumento de número de medalhas 
conquistadas no desporto e no paradesporto.

“No caso do paradesporto, com mais protagonismo, porque  em outros 
países não é considerado um esporte de alto rendimento, mas de inclusão 
social. Nós tratamos o Brasil o paradesporto com o mesmo entusiasmo com 
que tratamos o deporto. Isso é o referencial e o diferencial nosso, razão por 
que os paratletas, a cada evento mundial, evoluem ainda mais ainda”, afirmou.

A décima rodada do Campeonato Municipal, Categoria Aspiran-
te, realizou- se no domingo (23/8), no Estádio Beira Rio e o Amabap 
e o Santana levaram a melhor em cima dos adversários. 

Mesmo fora de casa, o Santana levou a melhor derrotando o Para-
catu por 3 a 1. Matheus, Arthur Brochado e Laidson, marcaram para 
os colorados. Pablo fez o gol do time Canarinho. Com a vitória, o 
Santana assumiu a liderança isolada da Chave B, com dez pontos. Já 
o Paracatu continua na lanterna sem nenhuma pontuação. 

Amabap - No clássico entre Amabap e Amoreira o que não fal-
taram foram gols. Sete no total. Melhor para o Carrossel da Zona 
Sul que venceu por 4 a 3. Junior Vieira (Tinu), Claudinho, Thiago 
Martins e Lucílio fizeram os gols do Amabap. Já Fernando (Cupim) 
(2), Anderson Alves descontaram para o Alvinegro. Com a vitória, 
o Amabap subiu para o terceiro lugar ao lado do União, com quatro 
pontos. O Amoreira está em quinto lugar com três pontos. 

Na Chave A, os líderes são:  Real Sociedade,  Alto do Açude e 
Vila Mariana, com seis pontos. Até o momento já foram realizadas 
18 partidas e marcados 73 gols.

CLASSIFICAÇÃO: 
CHAVE  A
1º. lugar - Chapadinha....................................................9 pontos
2º. lugar - Vila Mariana...................................................7 pontos 
3º. lugar - Real Sociedade..............................................5  pontos 
4º. lugar - N.Sra.Fátima..................................................5 pontos 
5º. lugar - Alto do Açude.................................................1 ponto 
6º. lugar - JK......................................................................0 ponto 

CHAVE B
1º. lugar - Paracatu..........................................................7 pontos 
2º. lugar - Amabap...........................................................6 pontos 
3º. lugar - Santana............................................................4 pontos 
4º. lugar - Amoreira.........................................................4 pontos 
5º. lugar - União.................................................................1 ponto 
6º. lugar - Novo Horizonte.............................................0 ponto

PRÓXIMOS JOGOS 
10ª. RODADA  - Chave B
SÁBADO (29/8) - ESTÁDIO PAULO BROCHADO   
15h15 - Amoreira X Amabap  
DOMINGO (30/8) - ESTÁDIO BEIRA RIO  
15h15 - Paracatu X Santana 

PRÓXIMOS 
JOGOS: 

10ª. RODADA 
Chave A

DOMINGO (30/8)
ESTÁDIO 

FREI NORBERTO   
8h00 

Chapadinha  
X 
JK 

10h00 
N.S.Fátima 

X 
Vila Mariana 

CLASSIFICAÇÃO: 
CHAVE  A  
1º. lugar - Vila Mariana...........6 pontos 
2º. lugar - Real..........................6 pontos 
3º. lugar - Alto do Açude.......6 pontos 
4º. lugar - N.Sra.Fátima..........4 pontos 
5º. lugar - Chapadinha..............1 ponto 
6º. lugar - JK..............................0 ponto 
 
CHAVE B
1º. lugar - Santana.................10 pontos
 2º. lugar - Novo Horizonte...7 pontos
3º. lugar - União.......................4 pontos 
4º. lugar - Amabap..................4 pontos 
5º. lugar - Amoreira................3 pontos 
6º. lugar - Paracatu....................0 ponto

No dia seguinte, aconteceram as palestras: “Pro-
cedimentos adequados de apuração do ITCD nos 
processos de Inventário e seus reflexos” e “Super-
simples: vantagens e desvantagens”. 

As palestras foram  ministrada pelo professor, ve-
reador e contador João Batista dos Santos.  

Na quinta e sexta-feira, foi realizado o Curso de 
Atualização do Novo CPC - Código de Processo Ci-
vil de 2015. A palestra foi presidida pelo professor 
Alberto Araújo. 

Ele é advogado, professor de Direito Constitu-
cional, Direito Civil, Direito de Família, Direito Pro-
cessual Civil, Direitos Humanos e Fundamentais, 
Direito Processual do Trabalho Prática Jurídica da 
UPIS e PROJEÇÃO. 

As atividades encerram no sábado (29/8), com 
tradicional Baile dos Advogados. Para o Presidente 
Dênis Campos, todas as atividades atenderam as ex-
pectativas e a classe se sentiu cada vez mais valorizada. 


